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V

Hyrje

Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë kri-
juar serinë Mësime të Presidentëve të Kishës për t’ju ndihmuar t’i afro-
heni Atit tuaj Qiellor dhe të thelloni kuptueshmërinë tuaj për ungjillin 
e rivendosur të Jezu Krishtit. Ndërkohë që Kisha i shton vëllime të 
reja 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 vetjak, ashtu edhe për udhëzim të dielave. Ato 
mund t’ju ndihmojnë 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 Jozef Filding Smith, që 
shërbeu si President i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme që nga 23 janari 1970 deri më 2 korrik 1972.

Studim Vetjak

Kur të studioni mësimet e Presidentit Jozef Filding Smith, kërkoni 
plot lutje frymëzimin e Frymës së Shenjtë. Pyetjet në fund të çdo 
kapitulli do t’ju ndihmojnë t’i kuptoni mësimet e Presidentit Smith 
dhe t’i zbatoni ato në jetën tuaj. Ndërsa i studioni këto mësime, 
mund të dëshironi të mendoni 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. Çdo muaj, në grupet e priftërinjve të lartë, në kuorumet e 
pleqve dhe Shoqatat e Ndihmës, dy mësime të së dielës, normalisht, 
do të jepen mësim nga kapitujt në këtë libër. Ngaqë libri përmban 
më shumë kapituj sesa mund të mbulohen në 12 muaj, udhëhe-
qësit e lagjes dhe të kunjit mund të përcaktojnë se cilët kapituj do 
të plotësojnë më së miri nevojat e anëtarëve të cilëve u shërbejnë.
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Orientimet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë të jepni mësim 
nga ky libër:

Përgatituni të jepni Mësim

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

Nëse po jepni një mësim për Priftërinë Melkizedeke ose Shoqatën 
e Ndihmës, ju nuk duhet ta lini mënjanë këtë libër apo të përgatisni 
mësime nga materiale të tjera. Përzgjidhni me lutje nga kapitulli 
ato mësime që ju ndieni se do të jenë më të dobishme për ata të u 
cilëve u jepni mësim. 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 marrin 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.

Gjatë përgatitjes tuaj për të dhënë mësim, kushtojini vëmendje të 
veçantë pjesës “Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie” në fund të 
çdo kapitulli. Nën këtë titull, do të gjeni pyetje, shkrimet e shenjta 
përkatëse dhe ndihmë për mësimdhënien. Pyetjet dhe shkrimet e 
shenjta përkatëse lidhen veçanërisht me kapitullin në të cilin gjen-
den. Ndihmat për mësimdhënien mund t’ju udhëheqin në të gjitha 
përpjekjet tuaja për të ndihmuar të tjerët të gjejnë gëzim në të më-
suarin dhe të jetuarin e ungjillit.

Paraqitni Kapitullin

Ndërsa paraqitni kapitullin dhe gjatë gjithë mësimit, përpiquni të 
krijoni një atmosferë ku Shpirti të mund t’i prekë zemrat dhe men-
djet e atyre që u jepni mësim. Për ta nisur mësimin, ndihmoni ata 
të cilëve u jepni mësim që të përqendrohen te mësimet e kapitullit. 
Shqyrtoni idetë që vijojnë:

•	 Lexojeni	e	diskutoni	për	pjesën	me	titull	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	
Smithit” në fillim të kapitullit.
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•	 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 Smith

Ndërsa jepni mësim nga ky libër, ftojini të tjerët të shprehin 
mendimet 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 t’i trajtoni të gjitha mësimet. Për 
të nxitur diskutimin, përdorni pyetjet në fund të çdo kapitulli. 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 treguar 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 t’ia tregojnë mendimet dhe pikëpamjet e tyre pjesës 
tjetër të grupit.

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

•	 Kërkojuni	pjesëmarrësve	të	zgjedhin	një	pjesë	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 Smith do të jenë shumë kuptimplote për 
pjesëmarrësit që ua tregojnë ato të tjerëve dhe i zbatojnë në jetën e 
tyre. Shqyrtojini idetë që vijojnë:
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•	 Pyetini	pjesëmarrësit	si	mund	t’i	zbatojnë	mësimet	e	Presidentit	
Smith në përgjegjësitë e tyre në shtëpi dhe në kishë. Për shem-
bull, ju mund t’i ndihmoni që të meditojnë dhe të diskutojnë 
rreth mënyrës se si mund t’i zbatojnë mësimet e tij si bashkë-
shortë, bashkëshorte, prindër, bij, bija, mësues shtëpie ose më-
suese vizitore.

•	 Nxitini	pjesëmarrësit	t’ua	tregojnë	disa	nga	mësimet	e	Presidentit	
Smith anëtarëve të familjes dhe miqve.

•	 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 
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, 
artikuj, libra të botuar, letra dhe ditarë të Presidentit Jozef Filding 
Smith. Citimet nga burime të botuara kanë ruajtur shenjat e pikë-
simit, drejtshkrimin, përdorimin e germës së madhe dhe ndarjen 
në paragrafë të burimeve origjinale përveç nëse kanë qenë të ne-
vojshme 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 Smith përdori shpesh terma të tilla si burra, 
burrë, ose njerëzimi për t’iu drejtuar të gjithë njerëzve, si meshkujve 
edhe femrave. Ai shpesh përdori përemrat ai, i tij dhe atë për t’iu 
drejtuar 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 Smith zbatohen si për 
gratë edhe për burrat.
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Përmbledhje Historike

Kronologjia e mëposhtme jep një tablo të shkurtër historike për 
mësimet e Presidentit Jozef Filding Smith të paraqitura në këtë libër.

19 korrik 1876 Lindur në Solt-Lejk-Siti të Jutas  
nga Xhulina Lambson Smith dhe 
 Jozef F. Smith.

19 korrik 1884 Pagëzohet	e	konfirmohet	nga	i	ati.	
Merr kopjen e tij të parë vetjake të 
Librit të Mormonit nga i ati.

6 prill 1893 Merr pjesë në përkushtimin e Tempu-
llit të Solt-Lejkut.

1896 Merr Priftërinë Melkizedeke dhe in-
daumentin e tempullit.

26 prill 1898 Martohet	me	Lui	Emili	Shërtlifin	në	
Tempullin e Solt-Lejkut.

maj 1899 - korrik 1901 Shërben si misionar me kohë të plotë i 
caktuar në Angli.

1901 – 1910 Shërben në shumë thirrje të Kishës, 
përfshirë si president në një kuorum 
priftërie, anëtar i këshillit të përgjith-
shëm të Shoqatës së Përmirësimit 
Reciprok të Të Rinjve, këshilltar i lartë 
dhe anëtar i komitetit të përgjithshëm 
të Kishës i caktuar të përgatiste mate-
rialet në mbrojtje të Kishës.

tetor 1901 Fillon të punojë në zyrën e Historianit 
të Kishës.



X

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

1902 Boton një broshurë të historisë famil-
jare të titulluar Asael Smith of Topsfield, 
Massachusetts, with Some Account of 
the Smith Family [Asael Smithi i Topsfil
dit të Masaçustes me Disa Histori nga 
Familja Smith]. Ky është i pari i boti-
meve të tij të shumta, që përfshijnë 25 
libra dhe artikuj të shumtë për revista e 
periodikë të Kishës.

8 prill 1906 Mbështetet në konferencën e për-
gjithshme si Ndihmës i Historianit të 
Kishës, pozicion që e mbajti deri në 
mars 1921.

30 mars 1908 Lui Shërtlif Smith ndërron jetë pasi 
vuan nga një sëmundje e rëndë lidhur 
me shtatzëninë e saj të tretë.

2 nëntor 1908 Martohet me Ethël Xhorxhina Rej-
noldsin në Tempullin e Solt-Lejkut.

7 prill 1910 Shugurohet Apostull nga i ati.

tetor 1918 Shënon një zbulesë mbi shëlbimin e 
të vdekurve të diktuar nga i ati, i cili 
ishte President i Kishës në atë kohë. 
Kjo zbulesë tani gjendet te Doktrina e 
Besëlidhje 138.

6 janar 1919 Caktohet këshilltar në presidencën e 
Tempullit të Solt-Lejkut, pozicion që e 
mban deri në vitin 1935.

17 mars 1921 Emërohet Historian i Kishës, pozicion 
që e mban deri në vitin 1970.

1934 Emërohet president i Shoqatës Gjenea-
logjike të Jutës, pozicion që e mban 
deri në vitin 1961.

26 gusht 1937 Ethël Rejnolds Smith ndërron jetë pasi 
vuan nga një sëmundje për katër vjet.
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12 prill 1938 Martohet me Xhesi Ela Evans në Tem-
pullin e Solt-Lejkut.

maj – nëntor 1939 Përmbush një detyrë të veçantë në 
Europë bashkë me Xhesin, duke 
vizituar Anglinë, Skocinë, Holandën, 
Belgjikën, Francën, Zvicrën, Italinë, 
Suedinë, Norvegjinë, Danimarkën, 
Çekosllovakinë, Austrinë dhe Gjerma-
ninë. Drejton largimin e të gjithë mi-
sionarëve amerikanë nga Europa pas 
shpërthimit të Luftës II Botërore.

8 qershor 1945 Thirret të shërbejë si president i 
Tempullit të Solt-Lejkut, pozicion që e 
mban deri në vitin 1949.

6 tetor 1950 Veçohet si President Veprues i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve.

9 prill 1951 Mbështetet si President i Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve.

korrik – gusht 1955 Përmbush një detyrë të veçantë në Azi, 
me Xhesin që e shoqëron atë. Për-
kush ton Guamën, Korean, Okinavën 
dhe Filipinet për predikimin e ungjillit.

shtator 1958 Merr pjesë në përkushtimin e Tempu-
llit të Londrës në Angli.

tetor 1960 – janar 1961 Shoqëruar nga Xhesi, viziton udhëhe-
qës dhe misionarë të Kishës në Ameri-
kën Qendrore e Jugore.

maj 1963 Kryen shërbesën e vendosjes së gurit 
të themelit të Tempullit të Oklandit në 
Kaliforni.

shtator 1963 Përkushton Monumentin e Pionierëve 
në Kansas-Siti të Misurit dhe Vendin 
Historik të Burgut të Libertisë në Li-
berti të Misurit.
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29 tetor 1965 Thirret të shërbejë si Këshilltar në 
Presidencën e Parë nën drejtimin e 
Presidentit Dejvid O. Mek-Kei.

18 janar 1970 Bëhet Apostulli më i vjetër dhe udhë-
heqësi kryesues i Kishës me vdekjen e 
Presidentit Dejvid O. Mek-Kei.

23 janar 1970 Veçohet si President i Kishës së Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme.

6 prill 1970 Mbështetet si President i Kishës në 
konferencën e përgjithshme.

3 gusht 1971 Xhesi Evans Smith ndërron jetë.

27–29 gusht 1971 Kryeson konferencën e parë të zonës 
të Kishës, e cila mbahet në Mançester 
të Anglisë.

18 janar 1972 Bën lutjen përkushtuese për Tempullin 
e Ogdenit në Juta.

9 shkurt 1972 Kryeson përkushtimin e Tempullit të 
Provos në Juta. Pasi shkruan lutjen 
përkushtuese, cakton Presidentin 
 Harold B. Li që të bëjë lutjen.

2 korrik 1972 Ndërron jetë në Solt-Lejk-Siti të Jutas, 
17 ditë përpara ditëlindjes së tij të 
96-të.
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Jeta dhe Shërbesa e 
Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith “përdori tri fjalë të mëdha që nuk 
mund t’i harroj kurrë”, kujtoi Presidenti Gordon B. Hinkli. Këto fjalë 
janë “të vërtetë dhe besnikë”. Presidenti Hinkli tha: “Në fjalimet e 
tij publike, në bisedat e tij private, në lutjet e tij drejtuar Zotit, ai 
u lut që ne të mund të ishim të vërtetë dhe besnikë” 1. Presidenti 
Tomas S. Monson rrëfeu një kujtim të ngjashëm: “Edhe në vitet e tij 
të pleqërisë, [ai] gjithmonë u lut: ‘Qofshim të vërtetë dhe besnikë 
deri në fund’.” 2

“Të vërtetë dhe besnikë.” Për Presidentin Jozef Filding Smith, kjo 
qe më shumë se një shprehje e përsëritur shpesh. Qe një shprehje e 
çiltër e shpresës së tij për të gjithë njerëzit. Qe edhe një përshkrim i 
jetës së tij, që nga fëmijëria e tij deri në shërbesën e tij si President 
i Kishës së Jezu Krishtit të Ditëve të Mëvonshme.

“Bir i Premtimit”

Jozef Filding Smith “u lind si bir i premtimit”, tha plaku Brus R. 
Mek-Konki i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Plaku Mek-Konki, 
një nga dhëndurët e Presidentit Smith, shpjegoi se Xhulina Lambson 
Smith “kishte tri bija por asnjë djalë, dhe kështu shkoi përpara Zotit 
dhe, ashtu si Ana e lashtësisë, ‘lidhi një kusht’. [1 Samuelit 1:11.] 
Prem timi i saj: që nëse Zoti do t’i jepte një bir, ‘ajo do të bënte 
gjithçka nën fuqinë e saj të ndihmonte që ai të ishte nder për Zotin 
dhe të atin e tij’. Zoti ia dëgjoi lutjet dhe ajo e mbajti premtimin 
që i bëri Atij.” 3 Më 19 korrik 1876, Xhulina dhe bashkëshorti i saj, 
 Jozef F. Smith, mirëpritën në familjen e tyre djalin e porsalindur. Ata 
e quajtën Jozef Filding Smith i Riu, si i ati.

Kur u lind, Jozef Filding Smithi iu bashkua një familjeje të pasur 
në besim, shërbim dhe udhëheqje. Gjyshi i tij, Hajrëm Smithi, qe 
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Prindërit e jozef filding Smithit, Presidenti jozef f. 
Smith dhe Xhulina lambson Smith
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vëllai i Profetit Jozef Smith dhe dëshmitar i guximshëm i Rivendosjes 
së ungjillit. Zoti e caktoi Hajrëmin të “[ishte] një profet dhe shikues 
e zbulues i kishës [së Tij]”, duke thënë se emri i Hajrëmit do “të 
kujtohe[j] me nderim nga brezi në brez, përherë e përgjithmonë” 
(DeB 124:94, 96). Bashkë me të vëllanë, Jozefin, Hajrëmi e vulosi 
dëshminë e tij me gjakun e tij, i martirizuar nga një turmë më 27 
qershor 1844 (shih DeB 135).

I ati i Jozef Filding Smithit, Jozef F. Smithi, mbajti në shpatulla 
përgjegjësi të rëndësishme që në kohën kur qe fëmijë. Fëmija i pa-
rëlindur i Hajrëm dhe Meri Filding Smithit, Jozef F. Smith Plaku qe 
pesë vjeç kur i ati u martirizua dhe nëntë vjeç kur ndihmoi të ëmën 
e ve të ngiste karrocën e saj nga Navuja e Ilinoisit për në Luginën e 
Solt-Lejkut. Më vonë, ai shërbeu si misionar dhe anëtar i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve. Ai qe Këshilltar në Presidencën e Parë 
kur i lindi i biri, Jozefi. Nga 17 tetori 1901 deri më 19 nëntor 1918, 
ai shërbeu si President i Kishës.

E ëma e Jozef Filding Smithit, Xhulina Lambson Smith, qe pjesë 
e një prej familjeve të hershme pioniere në Luginën e Solt-Lejkut. 
Që nga mosha nëntë vjeç, ajo u rrit në shtëpinë e xhaxhait të saj 
Xhorxh A. Smithit, i cili, në atë kohë, qe anëtar i Kuorumit të Dy-
mbëdhjetë Apostujve, dhe të xhaxheshës së saj Bathshiba W. Smith. 
(Më vonë, Plaku Smith shërbeu si Këshilltar i Parë në Presidencën e 
Parë nën Presidentin Brigam Jang dhe Motra Smith, më vonë, shër-
beu si presidente e përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës.) Si grua 
në moshë të rritur, Xhulina qe bashkëshorte e nënë e përkushtuar 
dhe anëtare e devotshme e Shoqatës së Ndihmës. Ajo u dallua 
për dhembshurinë dhe aftësinë e saj si mamí, duke sjellë “në botë 
afërsisht 1.000 foshnja” dhe duke u kujdesur për nënat e tyre.4 Nga 
tetori 1910 deri më prill 1921, ajo shërbeu si këshilltare e dytë në 
presidencën e përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës.

Puna dhe Lojërat kur Ishte i Ri

Jozefi mësoi si të punonte që në moshë të vogël. Familja e tij 
zotëronte një fermë në Tejlorsvill të Jutas, afro 10 milje (16 kilo-
metra) larg nga shtëpia e tyre, ku ai dhe vëllezërit e tij ndihmonin 
me ujitjen, korrjen e barit të thatë dhe përkujdesjen për bagëtinë. 
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Në shtëpi, familja kujdesej për një kopsht të madh perimesh, disa 
pemë frutore, tri radhë të gjata vreshti, një tufë pulash, tri lopë dhe 
pak kuaj. Presidenti Jozef F. Smith praktikoi martesë me më shumë 
se një grua, kështu që familja kishte shumë gojë për të ushqyer dhe 
shumë duar për të ndihmuar me punën. Ngaqë Jozef Filding Smith 
qe një prej bijve më të mëdhenj në familjen e gjerë, atij iu dhanë 
disa përgjegjësi që normalisht do t’i ishin dhënë një të rrituri. Përveç 
këtyre përgjegjësive, ai gjithmonë i vijoi studimet e tij për shkollën.

Puna e parë e Jozefit jashtë shtëpisë dhe fermës familjare, lidhej 
me të ëmën. Ai shpesh ngau kalin dhe karrocën për ta ndihmuar të 
plotësonte detyrat e saj si mamí. Në vitet e fundit të adoleshencës, ai 
u punësua në Institutin Bashkëpunues Tregtar të Sionit (ZCMI), ku 
çdo ditë bëri një punë tepër të vështirë fizikisht për shumë orë. Më 
vonë ai kujtoi: “Unë punova si kalë pune gjatë gjithë ditës dhe isha 
i lodhur kur vinte nata, nga mbajtja në kurriz e thasëve të miellit, 
thasëve të sheqerit dhe proshutës e pastërmasë. Unë peshoja 150 
funt [68 kilogram], por e kisha për hiçgjë ngritjen e një thesi prej 200 
funtesh [91 kilogramësh] dhe vendosjen e tij mbi shpatulla.” 5

Për të drejtpeshuar përgjegjësitë e tij të rënda të punës, Jozefi 
gjente ca kohë për të luajtur. Atij dhe motrave e vëllezërve të tij u 
pëlqente të luanin rreth shtëpisë lojërat e mbrëmjes, duke u fshehur 
mes vreshtave – “veçanërisht kur vreshtat ishin bërë” 6. Atij gjith-
ashtu i pëlqente të luante bejsboll. Secila degë kishte një skuadër të 
organizuar bejsbolli dhe atij i pëlqenin këto konkurrime miqësore.

Studimi i Ungjillit dhe Rritja Shpirtërore

Megjithëse bejsbolli qe i rëndësishëm për të rinë Jozef Filding 
Smith, ai ndonjëherë largohej pa mbaruar loja, i tërhequr nga një 
interes që ishte edhe më i rëndësishëm për të. Në këto raste, atë 
e gjeje vetmas “në plevicë ose në hijen e një peme tek i kthehej 
leximit” të Librit të Mormonit.7 Më vonë ai tha: “Nisur nga kujtimet 
e mia më të hershme, që nga koha kur fillova të lexoja, unë kam 
marrë lumturi më të madhe dhe kënaqësi më të dukshme nga stu-
dimi i shkrimeve të shenjta dhe leximi për Zotin Jezu Krisht e Pro-
fetin Jozef Smith dhe për punën që është realizuar për shpëtimin e 
njerëzve, sesa nga çfarëdo gjë tjetër në të gjithë botën” 8. Ai filloi të 



5

j e T a  D H e  S H ë r b e S a  e  j o Z e f  f i l D i N g  S M i T H i T

krijonte një model të studimit vetjak të ungjillit kur mori kopjen e 
tij të parë të Librit të Mormonit në moshën tetë vjeç. Ai i lexoi me 
zell veprat standarde dhe botimet e Kishës. Ai mbante një botim 
sa një libërth xhepi të Dhiatës së Re që të mund ta lexonte gjatë 
pushimeve të drekës dhe ndërsa ecte drejt punës së tij në ZCMI e 
kur kthehej. Me vendosmëri dhe këmbëngulje, ai e rriti forcën e 
dëshmisë së tij për ungjillin e rivendosur.

Por rritja shpirtërore e Jozefit nuk u kufizua te studimi vetjak në 
heshtje. Ai mori pjesë besnikërisht në mbledhjet e orët mësimore 
të Kishës dhe mori ordinancat e bekimet e priftërisë. Ai qe veçanë-
risht i tërhequr nga një interes për tempullin. Kur u lind, Tempulli 
i Solt-Lejkut kishte qenë në [proces] ndërtimi për 23 vjet. “Gjatë 
rinisë së vet, Jozefi e kishte ndjekur me interes të madh përparimin 
e përditshëm në ndërtimin e kësaj ndërtese të mrekullueshme. Ai 
kishte parë gurët e fundit të mëdhenj të granitit të silleshin prej 
vagonëve hekurudhorë nga gurorja shkëmbore. . . . [Ai] kishte parë 

Ndonjëherë, i riu jozef filding Smith largohej nga lojërat e bejsbollit pa 
mbaruar loja që të lexonte librin e Mormonit në plevicën e familjes së tij.
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tek më në fund ishin ndërtuar shigjetat madhështore. . . . [Ai tha:] 
‘Më ndodhte të pyesja veten nëse do të jetoja derisa ta shihja tem-
pullin të përfunduar’.” 9

Më 6 prill 1893, Jozefi mori pjesë në sesionin e parë të përkushti-
mit të Tempullit të Solt-Lejkut. Presidenti Uilford Udraf, Presidenti i 
katërt i Kishës, e kryesonte sesionin dhe bëri lutjen përkushtuese. 
Ulur në podium, në të majtë të Presidentit Udraf, qe Këshilltari i tij 
i Dytë, Presidenti Jozef F. Smith.

Kur Jozef Filding Smithi qe 19 vjeç, ai mori bekimin patriarkal. 
Ky bekim, që iu dha nga xhaxhai i tij Xhon Smithi, i cili në atë kohë 
shërbente si Patriark i Kishës, e rriti forcën shpirtërore të Jozefit. 
Jozefit iu tha:

“Ke privilegjin të jetosh deri në një moshë mjaft të shkuar dhe 
vullneti i Zotit [është] që duhet të bëhesh një luftëtar në Izrael. . . .

Do të jetë detyra jote të ulesh në kuvend me vëllezërit e tu dhe 
të kryesosh mes njerëzve. Do të jetë detyra jote të udhëtosh shumë 
në vendlindje dhe jashtë saj, përmes tokës e ujërave, duke punuar 
në shërbesë. Dhe unë të them ty, ngrije kokën, ngrije zërin pa frikë 
apo anësi, si të të drejtojë Shpirti i Zotit, dhe bekimet e Zotit do të 
qëndrojnë mbi ty. Shpirti i Tij do të të drejtojë mendjen dhe do të 
të japë fjalë e mend, që do të hutosh urtësinë e të ligjve dhe do të 
bësh të mos çmohen fare këshillat e të padrejtëve.” 10

Më vonë atë vit, pas ditëlindjes së tij të 20-të, ai mori mundësi të 
reja për shërbim dhe rritje shpirtërore. Ai u shugurua në detyrën e 
plakut në Priftërinë Melkizedeke dhe mori indaumentin e tempullit. 
Nga fundi i jetës së tij, kur po shërbente si President i Kishës, ai tha: 
“Sa mirënjohës jam që mbaj priftërinë e shenjtë. Gjatë gjithë ditëve 
të mia, jam përpjekur ta lartësoj thirrjen time në këtë priftëri dhe 
shpresoj që të duroj deri në fund në këtë jetë dhe të gëzoj shoqëri-
min e shenjtorëve besnikë në jetën që do të vijë.” 11

Njohja dhe Martesa

Ndërsa i riu Jozef Filding Smith ndihmonte me mbështetjen e 
familjes së tij, studionte ungjillin dhe përgatitej për bekimet e priftë-
risë, përpjekjet e tij nuk kaluan pa u vënë re nga një e re me emrin 
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Lui Shërtlif. Luia, prindërit e së cilës jetonin në Ogden të Jutas, erdhi 
që të jetonte me familjen Smith në mënyrë që të ndiqte Universitetin 
e Jutës, i cili në atë kohë ndodhej përkundër shtëpisë së Smithëve.

Në fillim, marrëdhënia e Jozefit dhe Luisë nuk qe veçse një miqësi 
formale, por ngadalë u thellua në një marrëdhënie njohjeje. Ngaqë 
çifti nuk kishte aq para, takimet e tyre u kufizuan kryesisht në të le-
xuarin së bashku në sallonin e familjes, të folurin me njëri-tjetrin, në 
shëtitjen së bashku dhe pjesëmarrjen në aktivitetet e Kishës. Jozefit i 
pëlqente gjithashtu ta dëgjonte Luinë tek i binte pianos. Me raste, ata 
shkonin në [ndonjë] interpretim artistik në teatrin vendor. Nga fundi 
i vitit të dytë të studimeve të Luisë në universitet, shoqërimi i tyre 
kishte lulëzuar në dashuri – në atë masë sa Jozefi e ngiste biçikletën 
e vet në një udhëtim vajtje-ardhje prej 100 miljesh (160 kilometrash) 
në shtigje rrugësh me baltë, për ta takuar në Ogden një ose dy herë 
[gjatë periudhave] kur shkolla nuk punonte.12

Përfundimisht, Luia dhe Jozefi diskutuan rreth martesës. Megji-
thatë, një pyetje mbetej në mendjen e tyre: a do të thirrej Jozefi për 
të shërbyer një mision? Në ato ditë, të rinjtë dhe të rejat që dëshironin 
të shërbenin në mision, nuk shkonin te peshkopi i tyre që të reko-
mandoheshin për thirrje të tilla. Shqyrtimi i thirrjeve të misionit bëhej 
tërësisht nga zyra e Presidentit të Kishës. Një i ri nuk e dinte kurrë se 
kur mund të gjente një thirrje misioni në kutinë [e vet] postare.

Luia u diplomua nga universiteti në pranverë të vitit 1897 dhe u 
kthye në Ogden me prindërit e saj. Një vit më vonë, në dukje pa 
ndonjë thirrje misioni në horizont, çifti vendosi të vijonte me planet 
lidhur me martesën. Siç tha Jozefi më vonë: “Ia mbusha mendjen 
që të ndryshonte vendbanim dhe më 26 prill 1898, ne shkuam në 
Tempullin e Solt-Lejkut dhe u martuam për kohën dhe gjithë për-
jetësinë nga im atë, Presidenti Jozef F. Smith” 13. Kur filluan jetën e 
tyre së bashku, Jozefi dhe Luia banuan në një apartament të vogël 
në shtëpinë e familjes Smith.

Bindja ndaj Thirrjes së Misionit

Në ditët e hershme të Kishës, burrat e martuar shpesh thirreshin 
që të shërbenin në misione me kohë të plotë, kështu që Jozefi dhe 
Luia nuk u habitën kur, më 17 mars 1899, u erdhi me postë një 
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thirrje misioni me firmën e Presidentit Lorenco Snou. Por Jozefi 
mund të jetë habitur disi nga terreni misionar në të cilin u caktua. 
Përpara marrjes së thirrjes, ai kishte pasur një bisedë me Presi-
dentin Frenklin D. Riçards, President i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, rreth mundësisë së marrjes së një thirrjeje misioni. Më 
vonë Jozefi kujtoi: “[Ai] më pyeti se ku do të më pëlqente të shkoja. 
I thashë se nuk kisha ndonjë parapëlqim të veçantë, vetëm që të 
shkoja aty ku të dërgohesha. Por ai tha: ‘Duhet të ketë ndonjë vend 
ku do të të parapëlqente të shkoje’. Unë thashë: ‘Po mirë, do të pa-
rapëlqeja të shkoja në Gjermani’. Kështu që më dërguan në Angli!” 14

Luia vendosi të jetonte me prindërit e saj ndërsa Jozefi qe larg. 
Ajo ndiente se kjo do ta ndihmonte të duronte vetminë e të qenit 
larg bashkëshortit të saj. Dhe do të punonte në dyqanin e të atit për 
të fituar para që të ndihmonte me pagimin e misionit të Jozefit.15

Plaku jozef filding Smith si misionar me kohë të plotë
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Më 12 maj 1899, një ditë përpara se të niseshin për në terrenin e 
misionit, Plaku Smith dhe misionarët e tjerë morën udhëzime nga 
Presidenti Jozef F. Smith dhe Plaku Xhorxh Tisdejl e Plaku Hiber J. 
Grant të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Ky qe i gjithë traj-
nimi që morën përpara se të niseshin si misionarë kohëplotë. Në 
këtë mbledhje, secili misionar mori certifikatën zyrtare të misionarit. 
Certifikata e Plakut Smith thoshte:

“Kjo certifikatë vërteton që mbajtësi i saj, Jozef F. Smith i Riu, 
është plotësisht besnik dhe pasues i Kishës së Jezu Krishtit të Shenj-
torëve të Mëvonshme dhe është caktuar sipas rregullit nga Auto-
ritetet e Përgjithshme të kësaj Kishe në një Mision në Britaninë e 
Madhe për të Predikuar Ungjillin dhe për të shërbyer në të gjitha 
Ordinancat që lidhen me detyrën e tij.

Dhe ne i ftojmë të gjithë njerëzit që t’ia vënë veshin Mësimeve 
dhe Këshillave të tij pasi është njeri i Perëndisë, i dërguar për t’u 
hapur atyre derën e Jetës dhe të Shpëtimit – dhe që ta ndihmojnë 
në udhëtimet e tij, në çfarëdo gjërash do t’i duhen.

Dhe ne i lutemi Perëndisë, Atit të Përjetshëm, që ta bekojë Plakun 
Smith dhe të gjithë që e pranojnë atë dhe ndihmojnë në mbështetje 
të tij, me bekimet e Qiellit dhe Tokës, për kohën dhe të gjithë për-
jetësinë, në emrin e Jezu Krishtit, amen.

Firmosur në Solt-Lejk-Siti të Jutas, më 12 maj 1899, në emër të 
Kishës së lartpërmendur. Lorenco Snou, Xhorxh Q. Kenon, Jozef F. 
Smith, Presidenca e Parë.” 16

Ditën në vijim, familja u mblodh në shtëpi për t’i dhënë lamtumi-
rën Jozefit dhe një vëllai më të madh i cili ishte thirrur për të shër-
byer në Angli gjithashtu. Sidoqoftë, një anëtar i familjes mungonte 
në atë takim. Motra më e vogël e Jozefit, Emilia, rrinte fshehur, i 
vinte turp rreth diçkaje që kishte bërë disa vite më parë. Kur Jozefi 
dhe Luia kishin filluar të takoheshin, Jozefi ndonjëherë e vinte në 
gjumë herët Emilinë dhe fëmijët e tjerë të vegjël që të mund të ka-
lonte kohë vetëm me të dashurën e tij. Emilia, e mërzitur nga kjo gjë 
që ajo e shihte si padrejtësi, shpesh ishte lutur që Zoti ta largonte 
vëllanë e saj në mision. Tani që po ikte me të vërtetë, ndihej në faj 
rreth ndikimit që mund të kishte pasur në largimin e tij.17
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Jozefi dhe Luia e dinin se thirrja për të shërbyer në Angli kishte 
ardhur nga Zoti. Jozefi qe plot dëshirë për të bërë detyrën e tij dhe 
Luia qe e kënaqur që bashkëshorti i saj do të shërbente një mision, 
por që të dy i mundonte ideja e të qenit larg njëri-tjetrit. Kur erdhi 
çasti që Plaku Smith të nisej për te stacioni i trenit: “Luia u përpoq 
të ishte trime, u përpoq që të mos lejonte që Jozefi ta shihte duke 
qarë. Por qe e vështirë t’i fshihte sytë e kuq. Dhe Jozefi, që tani qe 
aq i përmalluar për shtëpinë, thjesht nga mendimi i largimit, sa nuk 
ndiente se dëshironte të fliste me ndokënd. . . . Jozefit iu mblodh 
një nyjë në fyt, ndërsa u ndal te dera kryesore e shtëpisë së vjetër 
në Fërst North Strit [Rrugën e Parë Veriore] dhe i dha puthjen e lam-
tumirës secilit prej të dashurve të tij: Mamasë, Babait, vëllezërve e 
motrave, emtave dhe të fundit prej të gjithëve, Luisë. ‘Mirupafshim 
e çmuara ime Lui. Perëndia të bekoftë dhe të ruajttë për mua.’” 18

Mbjellja e Farave të Ungjillit në Angli

Që nga çasti që treni i tij – jo i rehatshëm dhe i mbushur me tym 
duhani – u largua me shpejtësi nga shtëpia, Plaku Smith ia kushtoi 
veten misionit të tij. Shënimet e tij në ditar dhe letrat që dërgoi e 
mori nxorën në pah vështirësitë që hasi si misionar dhe besimin e 
përkushtimin me të cilat u përball me to.

Në fund të ditës së tij të parë të punës misionare në Angli, ai 
shkroi në ditarin e tij: “Kjo ka qenë një ditë shumë e rëndësishme 
në jetën time të shkurtër. Erdha nga shtëpia më pak se një muaj më 
parë me qëllimin e predikimit të ungjillit për Zotin tonë. . . . Sot dola 
të trokisja nëpër dyer dhe kam dhënë 25 broshura [pamflete]. Është 
puna e parë e këtij lloji që jam përpjekur të bëj ndonjëherë dhe 
nuk qe shumë e lehtë për mua. . . . Sot, për herë të parë i dhashë 
dëshminë time botës, por do të jem në gjendje ta bëj këtë më mirë. 
Me ndihmën e Zotit do të bëj vullnetin e Tij siç jam thirrur të bëj.” 19

Kur i ati i dërgoi disa dollarë për [ndonjë] nevojë, ai u përgjigj: “Do 
të jem shumë i kujdesshëm me paratë që më dërgove. Nuk shpenzoj 
asgjë përveçse nëse kam arsye të mirë.” Ai i tregoi të atit edhe për 
vendosmërinë e tij për të mësuar dhe për të dhënë mësim ungjillin: 
“Unë jam këtu për të predikuar ungjillin dhe shpresoj se do të jem 
në gjendje ta bëj këtë mirë. . . . Dëshira ime është që të përmirësoj 
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mendjen dhe talentet e mia ndërsa jam këtu, që gjithmonë të jem i 
dobishëm për diçka në jetë. . . . Dua të jem i saktë në të gjitha gjërat 
dhe asgjë nuk më jep më shumë kënaqësi sesa të mësoj diçka rreth 
ungjillit. Dëshira ime është që ta di atë dhe të fitoj mençuri.” 20

Presidenti Jozef F. Smith shkroi fjalët lavdëruese në vijim në një 
letër dërguar Plakut Jozef Filding Smith: “Më pëlqen qëndrimi yt, 
kam besim në integritetin tënd moral dhe ndiej pëlqim e kënaqësi 
për ty. Dëshiroj që të kultivosh mençuri dhe gjykim të matur e du-
rim si edhe Shpirtin e Shenjtë dhe dashurinë e Perëndisë.” 21 I ati i 
Luisë, Ljuis Shërtlifi, shprehu gjithashtu mirëbesim në Plakun Smith: 
“Gjithmonë kam ndier se do të kryesh një mision të lavdishëm dhe 
do të fitosh një përvojë që do të të përgatisë për pozitën e lartë që 
je paracaktuar të zësh në të ardhmen” 22.

Në letrat drejtuar Luisë, Jozefi gjithmonë shprehu dashurinë e tij 
për të. Ai shpesh dërgonte lule të shtypura si fletë brenda “letrave 
[të tij] të ngrohta e të dashura” 23. Ai shkruante edhe për sfidat që 
haste: “Ka shumë njerëz në këtë komb që e dinë se ungjilli që japim 
mësim është i vërtetë, por nuk kanë guximin moral që të shkëputen 
nga bota e ta përqafojnë” 24.

Luia dërgonte letra të paktën një herë në javë. “Kujto”, shkroi 
ajo në një rast, “jam këtu që të të dua e të lutem për ty dhe që 
kurrë mos të të harroj për as një çast të vetëm. . . . Bekuar qofsh, 
bashkëshorti im i çmuar, [kjo] është lutja ime gjithmonë.” 25 Luia 
shkroi qartë rreth përkushtimit të saj ndaj bashkëshortit të saj dhe 
po njësoj qartë rreth përkushtimit të saj ndaj Zotit dhe punës së Tij. 
Ajo vazhdimisht i kujtonte Jozefit që të mos e lejonte mallin për 
shtëpinë t’ia dobësonte vendosmërinë e tij për të shërbyer.

Plaku Smith kishte nevojë për këtë nxitje, pasi rrallë gjente ndonjë 
njeri që e pranonte mesazhin e ungjillit të rivendosur. Vite më vonë, 
ai “i tregoi të birit, Jozefit, që situata ishte aq e keqe dhe njerëzit aq 
mospërfillës sa filloi të mendonte se nuk mund të vazhdonte më tej. 
Një natë, po rrinte shtrirë duke menduar rreth nevojës për të punuar 
që të kishte para për t’u kthyer në shtëpi.” 26 Por i frymëzuar nga 
nxitja e njerëzve të dashur dhe i forcuar nga lutjet e tyre dhe vetë 
dëshira e tij për të shërbyer, ai i mposhti ato lloj mendimesh. Ai e 
dinte që Zoti e kishte thirrur atë dhe e dinte se duhej të punonte me 
zell për të mirën e njerëzve të cilëve u shërbente dhe për të mirën 
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e familjes së tij. Ai shkroi: “Më mirë do të qëndroja këtu përgjith-
monë sesa të kthehesha në shtëpi pa një raport dhe lirim me nder 
nga thirrja. . . . Lutem që të mund të kem shpirtin e ungjillit dhe të 
dashurisë për bashkënjerëzit e mi që të mund të jem në gjendje të 
qëndroj këtu derisa të lirohem me nder nga thirrja. Nëse nuk do të 
qe për lutjet e shumta që bëhen për mua në shtëpi si edhe për lutjet 
e mia, nuk do të mund të kisha pasur sukses.” 27

Plaku Jozef Filding Smith u lirua me nder nga misioni i tij më 20 
qershor 1901. Gjatë dy viteve të shërbimit me zell “ai nuk pati as 
edhe një të kthyer në besim, nuk pati mundësi të kryente as edhe 
një pagëzim, megjithëse e konfirmoi anëtar të Kishës një të kthyer 
në besim” 28. Megjithatë, ai dhe shokët e tij të misionit kishin mbjellë 
farat e ungjillit për pranimin e tij, duke ndihmuar shumë njerëz të 
gjenin paqe e kuptueshmëri më të madhe; dhe ai vetë ishte rritur si 
nxënës e mësues i ungjillit dhe si udhëheqës i priftërisë.

Shtëpi e Re dhe Përgjegjësi të Reja

Jozefi arriti në Solt-Lejk-Siti më 9 korrik 1901. Pasi kaloi disa ditë 
me familjen e Luisë në Ogden, Jozefi dhe Luia u kthyen në shtëpinë 

lui Shërtlif Smith
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e tyre me familjen Smith dhe rifilluan jetën e tyre së bashku. Martesa 
e tyre karakterizohej nga besimi, zelli dhe shërbimi, teksa punonin 
për të krijuar një shtëpi e familje dhe për të shërbyer në Kishë.

Shpejt pasi u kthye në shtëpi, Jozefi filloi të kërkonte punë që të 
mund të mbështeste familjen e tij. Me ndihmën e një anëtari të fa-
miljes, siguroi një punë të përkohshme te zyra e nëpunësit të kontesë 
së Solt-Lejkut. Rreth pesë javë më vonë, pranoi një pozicion në zyrën 
e Historianit të Kishës. Ndërsa mësoi më shumë rreth historisë së Ki-
shës, ai u bë edhe më i ndërgjegjshëm rreth njerëzve që përpiqeshin 
të diskreditonin Kishën dhe udhëheqësit e saj. Ai punoi pa lodhje për 
të siguruar të dhënat në mbrojtje të Kishës. Ky qe fillimi i një shërbimi 
që do të ishte bekim për Kishën në vitet e ardhshme.

Në pranverën e vitit 1902, Luia qe shtatzënë. Ajo dhe Jozefi qenë 
mirënjohës për apartamentin e tyre të vogël, por shpresonin të 
ndërtonin vetë shtëpinë e tyre. Punësimi i sigurt i Jozefit u mundë-
soi të fillonin të planifikonin [në këtë drejtim]. Ata pajtuan një ndër-
marrje ndërtimi dhe planifikuan që Jozefi të bënte vetë një pjesë të 
madhe të punës, duke zvogëluar kështu shpenzimet. Fëmija i tyre 
i parë, një vajzë me emrin Jozefinë, u lind në shtator 1902 dhe ata 
u zhvendosën në shtëpinë e tyre të re rreth 10 muaj më vonë. Në 
1906-n, pasi Luia kaloi një shtatzëni të vështirë, ata mirëpritën një 
vajzë tjetër në shtëpinë e tyre dhe e quajtën Xhulina.

Jozefi qe gjithmonë i gatshëm të merrte pjesë në punën e Zotit për 
shpëtim dhe iu dhanë shumë mundësi për ta bërë këtë. Në vitin 1902, 
u thirr të shërbente si një prej presidentëve të kuorumit të njëzeteka-
tërtë të të shtatëdhjetëve, përfshirë në detyra si udhëzues i kuorumit. 
(Në atë kohë, Kisha kishte mbi 100 kuorume të të shtatëdhjetëve. 
Anëtarët e atyre kuorumeve nuk ishin Autoritete të Përgjithshme.) 
Jozefi u thirr edhe që të shërbente në këshillin e përgjithshëm të Sho-
qatës së Përmirësimit Reciprok të Të Rinjve. Ai u shugurua prift i lartë 
nga i vëllai, Hajrëmi, anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Në 
konferencën e përgjithshme të prillit 1906, ai u mbështet si Ndihmës 
i Historianit të Kishës dhe janarin në vijim u caktua në një komitet të 
veçantë, qëllimi i të cilit qe “të përgatiste të dhënat për mbrojtjen e 
kishës kundër sulmeve të bëra nga armiqtë e saj” 29.

Kur i ati i Jozefit po shërbente si President i Kishës, Jozefi shpesh 
e ndihmoi me letërkëmbimin dhe detyra të tjera administrative dhe 
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me raste e shoqëroi të atin në detyra të Kishës. Madje një herë Jozefi 
udhëtoi në vend të Presidentit Smith. Ai shënoi: “Shkova në Bri-
gam-Siti [të Jutas] me kërkesë të tim eti për të përkushtuar shtëpinë 
e mbledhjeve të Lagjes së Dytë në Brigam-Siti. Ata kishin shumë 
dëshirë që ta bënte Presidenti Jozef F. Smith lutjen përkushtuese, 
por ngaqë po vuante nga një e ftohtë e rëndë, më dërgoi mua në 
vend të vetes.” Kur presidenti i kunjit dhe peshkopi takuan Jozefin 
në stacionin e trenit, nuk qenë të lumtur të shihnin atë.30 Presidenti 
i kunjit thuhet të ketë thënë: “Më vjen për të qarë. Ne po prisnim 
Presidentin e Kishës dhe na erdhi një djalë në vend të tij.” Sipas 
një rrëfimi të ngjarjes, Jozefi në përgjigje përdori të njëjtat fjalë me 
mençuri: “Edhe mua më vjen për të qarë” 31.

Megjithëse shumë prej detyrave të Kishës që i qenë caktuar Joze-
fit e largonin nga shtëpia, ai dhe Luia gjetën kohë të shërbenin edhe 
së bashku dhe të gëzonin në shoqërinë e njëri-tjetrit. Në shënimin e 
tij të datës 1 nëntor 1907 në ditar, ai shkroi: “Pjesën më të madhe të 
ditës e kalova me Luinë në Tempullin e Solt-Lejkut, një prej ditëve 
më të lumtura të jetës sonë dhe më e dobishmja për ne” 32.

Sfidat dhe Bekimet

Jozefi i la mënjanë shumë prej përgjegjësive të tij të Kishës në 
mars 1908, duke ndier nevojën të qëndronte në shtëpi me Luinë sa 
më shumë të qe e mundur. Ajo po vuante nga një sëmundje e rëndë 
dhe e pandërprerë, e lidhur me fazat e hershme të shtatzënisë së 
saj të tretë. Pavarësisht lutjeve, bekimeve të priftërisë, kujdesit plot 
shqetësim nga bashkëshorti i saj dhe përkujdesjes së vëmendshme të 
mjekëve, ajo vazhdoi të përkeqësohej. Ajo ndërroi jetë më 30 mars.

Në hidhërimin e tij, Jozefi shkroi: “Gjatë këtij muaji, që ka qenë 
muaj i një meraku dhe shqetësimi të vazhdueshëm për mua, kam 
kaluar sfida e përvoja nga më të thellat e më të dhimbshmet. Dhe 
gjatë gjithë kësaj, jam mbështetur te Zoti për forcë dhe ngushëllim. 
Pasi vuajti për tri ose katër javë prej dhembje më të rëndë dhe pas 
një sëmundje që zgjati për një periudhë prej afro dy muajsh, ba-
shkëshortja ime e dashur u çlirua nga vuajtja e saj . . . dhe u largua 
nga unë dhe foshnjat tona të çmuara, në një botë më të mirë, ku ne 
presim me durim e dhembje të kemi [atë] takim që do të jetë më i 



15

j e T a  D H e  S H ë r b e S a  e  j o Z e f  f i l D i N g  S M i T H i T

lavdishmi.” Jozefi tha se bashkëshortja e tij “vdiq e fortë në besim 
dhe e vërtetë ndaj çdo parimi të ungjillit” 33.

Jozefi shpejt u mbingarkua me detyrën e rritjes së dy vajzave të 
vogla në një shtëpi pa nënë. Prindërit e ftuan familjen e re të je-
tonte me ta. Edhe me këtë ndihmë, vejani e kuptoi që fëmijët e tij 
të vegjël kishin nevojë për kujdesin e një nëne të dashur.

Ashtu siç veproi me të gjitha vendimet e rëndësishme, Jozefi e 
bëri këtë problem një çështje lutjeje të sinqertë. Ethël Xhorxhina 
Rejnolds, nëpunëse në zyrën e Historianit të Kishës, qe përgjigjja 
e lutjeve të tij. Jozefi e ftoi t’i bashkohej atij dhe bijave të tij në një 
shëtitje në park më 6 korrik 1908. Shëtitja qe e suksesshme, ndërsa 
që të katërt u kënaqën në shoqërinë e njëri-tjetrit. Dhjetë ditë më 
vonë, Jozefi dhe Ethëli gëzuan në një takim së bashku, pa fëmijët, 
dhe shpejt pas kësaj u fejuan për t’u martuar.

Ethëli dhe Jozefi u vulosën në Tempullin e Solt-Lejkut më 2 nën-
tor 1908. Vite më vonë në një letër drejtuar Ethëlit, Jozefi shkroi: 
“Ti nuk e di se sa shpesh e kam falënderuar Zotin që nuk gabova 
kur pata nevojë për një shoqe. Ti u dërgove tek unë.” 34 Përveçse qe 
një shoqe e dashur për Jozefin, Ethëli shpejt u bë nënë e dytë për 
Jozefinën dhe Xhulinën.

ethël rejnolds Smith
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Shërbimi si Anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve

Pak përpara konferencës së përgjithshme të prillit 1910, Presidenti 
Xhon R. Uinder, Këshilltar i Parë në Presidencën e Parë, ndërroi jetë. 
Plaku Xhon Henri Smith, i cili kishte shërbyer në Kuorumin e Të Dy-
mbëdhjetëve, u thirr të shërbente në Presidencën e Parë, duke lënë 
një vend bosh në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve. Presidenca e Parë 
dhe Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve u takuan në Tempullin e Solt-Lejkut 
për të diskutuar mbi burrat që do të cilësoheshin për të plotësuar atë 
vend bosh. Pasi u këshilluan së bashku për rreth një orë, ata nuk qenë 
në gjendje të “arrinin një vendim unanim mbi këtë çështje. Së fundi, 
Presidenti Jozef F. Smith u tërhoq mënjanë vetëm në një dhomë dhe 
u gjunjëzua në lutje për drejtim. Kur u kthye, disi me ngurrim ai u 
kërkoi të 13 vëllezërve të tjerë nëse do të ishin të gatshëm ta merrnin 
parasysh birin e tij Jozef Filding Smith të Riun për këtë pozitë. Ai tha 
se qe ngurrues ta jepte këtë sugjerim, pasi i biri, Hajrëmi, qe tanimë 
anëtar i këshillit dhe biri i tij, Dejvid, qe Këshilltar në Peshkopatën 
Kryesuese. Ai druhej se anëtarët e Kishës do të ishin të pakënaqur po 
të kishin një tjetër prej bijve të tij të caktuar si autoritet të përgjithshëm. 
Prapëseprapë ai u ndje i frymëzuar që t’u jepte emrin e Jozefit për ta 
marrë në shqyrtim. Burrat e tjerë u dukën menjëherë mirëpritës për 
sugjerimin dhe e mbështetën Presidentin Smith në të.

“Me sa duket, Presidenti Smith i tha me mirëbesim për zgjedhjen 
e Jozefit, nënës së tij [të Jozefit] përpara shpalljes në konferencë. 
Motra e Jozefit, Idith S. Petrik tha: ‘Më kujtohet që nëna na tha se 
në 1910-n, babai erdhi në shtëpi nga mbledhja e tij e këshillit në 
tempull dhe dukej shumë i shqetësuar. Kur e pyeti se çfarë e shqe-
tësonte, ai tha se Jozefi qe zgjedhur si një prej të Dymbëdhjetëve. Ai 
tha se vëllezërit unanimisht kishin zgjedhur atë dhe tha se tani ai, si 
president, do të kritikohej rëndë që e kishte bërë të birin apostull. 
Nëna i tha të mos shqetësohej as edhe një çast për atë që mund të 
thoshin njerëzit. Ajo e dinte se Zoti e kishte zgjedhur atë dhe tha se 
e dinte që do të vepronte mirë në thirrjen e tij.’

. . . Në atë kohë, qe zakon të mos lajmërohej personi i zgjedhur 
që përpara, por përkundrazi të lihej ta dëgjonte funksionin e tij kur 
emri t’i lexohej në konferencë për votën mbështetëse. Kështu ndo-
dhi që kur Jozef Filding u nis për në konferencë më 6 prill 1910, ai 
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nuk kishte dijeni që ishte përzgjedhur.” Teksa hyri në Tabernakull, 
një punonjës i tha: “Po mirë Jozef, kush do të jetë apostulli i ri?” Ai 
u përgjigj: “Nuk e di. Por nuk do të jesh ti dhe nuk do të jem unë!”

Pak përpara se të lexohej emri i anëtarit më të ri të Kuorumi të 
Të Dymbëdhjetëve, Jozefi ndjeu një nxitje nga Shpirti që emri i 
tij mund të shpallej [si Apostulli i ri]. Prapëseprapë, ai më vonë u 
shpreh se kur u tha emri i tij: “Isha aq i befasuar dhe i habitur sa 
me zor mund të flisja”.

Më vonë atë ditë, shkoi në shtëpi për t’i treguar lajmin Ethëlit, 
e cila nuk kishte qenë në gjendje të merrte pjesë në mbledhje. Ai 
filloi duke thënë: “Mendoj që do të na duhet të shesim lopën. Nuk 
kam më kohë të kujdesem për të!” 35

Gjatë 60 viteve të tija si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve, Jozef Filding Smithi pa shumë ndryshime në botë. Për shem-
bull, kur u thirr për të qenë apostull, shumë njerëz ende përdornin 
kalin dhe karrocën si mjet të tyre të parë transporti. Në fund të 
shërbimit të tij në kuorum, ai shpesh udhëtonte me avion reaktiv 
për detyrat që i ngarkoheshin.

Plaku Smith mbajti shumë pozicione mirëbesimi dhe përgjegjësie 
ndërsa shërbeu si anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. Gjatë tetë 

Kuorumi i Dymbëdhjetë apostujve në vitin 1921.  
Plaku jozef filding Smith qëndron majtas, në anë.
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viteve të para të shërbesës së tij si Apostull, ai shërbeu në mënyrë 
jozyrtare si sekretar për të atin. Ai shërbeu në këtë thirrje derisa 
i ati ndërroi jetë në nëntor 1918. Në këtë funksion, Jozef Filding 
Smithi veproi si shkrues kur i ati i diktoi vegimin e shlyerjes së të 
vdekurve, që tani gjendet te Doktrina e Besëlidhje 138.

Plaku Smith shërbeu si Ndihmës i Historianit të Kishës, si His-
torian i Kishës për pothuaj 50 vjet, si këshilltar në presidencën 
e Tempullit të Solt-Lejkut, si president i Tempullit të Solt-Lejkut, 
si president i Utah Genealogical and Historical Society [Shoqërisë 
Gjenealogjike dhe Historike të Jutës], si botuesi i parë dhe admi-
nistrator biznesi për Utah Genealogical and Historical Magazine 
[Revistën Gjenealogjike dhe Historike të Jutas] dhe si kryetar i Komi-
tetit Ekzekutiv të Këshillit të Kishës për Arsimim. Ai shërbeu edhe 
si kryetar i Komitetit të Botimeve të Kishës, detyrë e cila kërkonte 
që të lexonte mijëra faqe dorëshkrimesh para se të përgatiteshin si 
manuale mësimi dhe botime të tjera të Kishës.

Ai u veçua si President Veprues i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve 
më 6 tetor 1950 dhe shërbeu në këtë funksion deri më prill 1951, 
kur u veçua si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. Ai shër-
beu në këtë funksion nga prilli 1951 deri në janar 1970, kur u bë 
President i Kishës. Nga viti 1965 deri në vitin 1970, shërbeu edhe si 
Këshilltar në Presidencën e Parë ndërsa vijonte në përgjegjësitë e 
tij si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve.

Një Shërbesë me Paralajmërime të 
Ashpra dhe Falje të Ëmbël

Në fjalimin e tij të parë në konferencën e përgjithshme, Plaku 
Jozef Filding Smith i foli drejtpërdrejtë kujtdo që do të “ngr[inte] 
zërin kundër veprimeve të autoriteteve që kryesojnë Kishën”. Ai dha 
këtë deklaratë të ashpër: “Dëshiroj të ngre zërin e paralajmërimit 
për të gjithë këta njerëz që mbajnë anëtarësinë në Kishë dhe u them 
që është më mirë që të pendohen e të rikthehen te Zoti, ose për-
ndryshe do t’u vijnë gjykimet e Tij, ose përndryshe do të humbasin 
besimin dhe do të largohen nga e vërteta” 36.

Gjatë gjithë shërbesës së tij, ai vijoi të ngrinte zërin e paralajmë-
rimit. Një herë ai tha: “Kam menduar se ka qenë misioni im, pasi, 
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mendoj, isha aq i nxitur nga Shpirti i Zotit në udhëtimet e mia në 
kunjat e Sionit, sa t’u thosha njerëzve që dita e pendimit është tani. 
. . . Ndiej se është misioni im që t’i thërras në pendim dhe që t’i ftoj 
njerëzit t’i shërbejnë Zotit.” 37

Kjo qasje shumë serioze e praktike dhe e drejtpërdrejtë ndaj më-
simdhënies u zbut prej mirësisë dhe dashamirësisë. Plaku Bojd K. 
Paker e dëshmoi këtë në një mbledhje, kur Jozef Filding Smithi qe 
kryetar i Komitetit Misionar të Kishës. “U paraqit një raport lidhur 
me një aksident që përfshinte dy pleq [eldra] misionarë në një ma-
kinë që qe pronë e Kishës. Një shitës i moshuar perimesh e kishte 
ngarë kamionin e tij pa ndaluar para shenjës së ndalimit. Makina e 
misionarëve u përplas direkt në anë të tij dhe u shkatërrua plotësisht. 
Shoferi i kamionit u gjobit nga policia. Ai nuk kishte siguracion. Fat-
mirësisht, asnjë prej misionarëve nuk u lëndua seriozisht.

Presidenti Smith qëndroi në heshtje ndërsa anëtarët e komitetit 
merrnin në shqyrtim çështjen. Pas disa diskutimesh ata e udhëzuan 
drejtorin administrativ të Departamentit Misionar që të pajtonte një 
përfaqësues ligjor dhe ta çonte çështjen në gjyq.

Vetëm atëherë u pyet Presidenti Smith nëse qe dakord me atë më-
nyrë veprimi. Me qetësi ai tha: ‘Po, mund të veprojmë kështu. Dhe 
nëse bëjmë një përpjekje të zellshme, mund të arrijmë madje t’ia ma-
rrim kamionin të varfrit burrë; pastaj si do ta përballonte jetesën ai?’

‘Ne vështruam njëri-tjetrin, disi të turpëruar’, tha Presidenti Paker. 
‘Pastaj vendosëm që Kisha të blinte një makinë tjetër për punën mi-
sionare, të vazhdonte me punën e vet dhe të mos e çonte çështjen 
në gjyq’.” 38

“Një Bashkëshort dhe Baba i Mirë e i Dashur”

Kur Plaku Smith u thirr të shërbente si apostull, ai kishte tre 
fëmijë: Jozefinën e Xhulinën dhe fëmijën e parëlindur të Ethëlit, 
Emilinë. Shtatë muaj më vonë, familja mirëpriti një vajzë tjetër. 
Ethëli dhe Jozefi e quajtën Naomi. Për shkak të ndërlikimeve gjatë 
 lindjes, Naomit iu desh të luftonte për të jetuar dhe familja druhej 
që nuk do të jetonte gjatë. Por, siç tha i ati më vonë, “pasi u duk se 
nuk kish te më frymë në trupin e saj, [ajo] u shpëtua nga fuqia [e] 
lutjes dhe administrimit për të sëmurët nga priftëria” 39. Më vonë, 



20

j e T a  D H e  S H ë r b e S a  e  j o Z e f  f i l D i N g  S M i T H i T

Ethëli lindi shtatë fëmijë të tjerë: Loisin, Amelian, Jozefin, Ljuisin, 
Rejnoldsin, Daglasin dhe Miltonin.

Shpesh, detyrat që i caktoheshin Presidentit Smith si Apostull 
e largonin nga shtëpia për periudha të gjata kohe. Por kur ishte 
në shtëpi, ai e përqendronte vëmendjen te familja e vet. Bashkë-
shortja e tij, Ethëli, e përshkruante atë si “një bashkëshort dhe baba 
[të] mirë e [të] dashur, qëllimi më i madh i të cilit në jetë ishte që 
ta bënte familjen e vet të lumtur, duke e harruar tërësisht veten në 
përpjekjet e tij për ta bërë këtë” 40.

Fëmijët e familjes Smith habiteshin nga përshtypja që kishin disa 
njerëz për të atin – si një njeri i rëndë e i rreptë. “Një herë . . . pasi 
kishte dhënë një predikim disi të fortë mbi rëndësinë e mbajtjes 
së fëmijëve nën kontroll siç duhet, një grua e bezdisur [nga kjo] iu 
qas dy prej vajzave të tij të vogla dhe shprehu keqardhje për to [e 
tha]: ‘Vë bast që babai ju rreh!’” Në përgjigje të kësaj akuze, vajzat 
thjesht buzëqeshën. Ato e njihnin të atin shumë më mirë se ajo – ai 
nuk do t’i lëndonte kurrë. Kur kthehej në shtëpi nga udhëtimet e tij 
të gjata, “përvojat e tyre ishin të lumtura, që nga çasti që e takonin 
me padurim në stacionin e trenit derisa i jepnin përsëri me trishtim 
lamtumirën disa ditë më pas”. Ata luanin lojëra, bënin torta dhe 
akullore, shkonin në piknik, ngisnin trenin dhe vizitonin kanionet 
e liqenet aty afër. Kënaqeshin duke dëgjuar histori rreth detyrave të 
ngarkuara atij nga Kisha kudo nëpër botë.41 Gjithashtu punonin së 
bashku, duke u marrë me punët e përditshme të shtëpisë.42

Djemtë e Presidentit Smith merreshin me sporte dhe ai merrte 
pjesë në ndeshjet e tyre kurdo që mundej.43 Atij i pëlqente gjitha-
shtu të luante sporte me ta, veçanërisht hendboll. Ai argëtohej me 
ta, por përpiqej fort të fitonte. Bijtë e tij, Rejnoldsi dhe Ljuisi, kujto-
nin rastet kur të dy luanin së bashku kundër të atit. Ai ua linte atyre 
të zgjidhnin se cilën dorë mund të përdorte ai gjatë lojës. Edhe me 
një dorë prapa kurrizit, ai gjithmonë “i mundte lehtësisht që të dy” 44.

Hidhërim dhe Shpresë

Detyrat e caktuara Plakut Smith larg shtëpisë qenë të vështira për 
Ethëlin e fëmijët, dhe javët e largësisë ishin edhe të dhimbshme për 
të. Më 18 prill 1924, ai po udhëtonte me tren për të kryesuar në 
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një konferencë kunji. Në atë kohë, Ethëli ishte në muajin e shtatë 
të shtatzënisë, duke dhënë maksimumin për t’u përkujdesur për 
fëmijët në shtëpi. Në një letër drejtuar asaj, ai tha: “Po mendoj për 
ty dhe do të doja të isha vazhdimisht me ty në javët në vijim, që të 
ndihmoja në përkujdesjen për ty” 45. Duke menduar për shtëpinë, 
e mbylli letrën me një poezi që kishte shkruar. Disa prej fjalëve të 
asaj poezie tani janë në shumë prej librave të himneve të Kishës nën 
titullin “Does the Journey Seem Long [A Duket i Gjatë Udhëtimi]?”

I gjatë, udhëtimi, a duket,
A i vështirë e i rrëpirët shtegu?
A ka shqopa dhe gjemba përgjatë rrugës?
Gurët e mprehtë, këmbët, a t’i çajnë
Tek orvatesh të ngjitesh
Drejt lartësive mes nxehtësisë së ditës?

Zemrën, a e ke të dobët e të trisht’,
Shpirti yt, i lëshuar a është,
Teksa mundohesh nën barrën e kujdesit?
A duket e rëndë barra
Që je i detyruar të mbash?
A nuk ke ndokënd që barrën të ndash?

Zemrën mos e lejo të t’ligështohet
Tani që udhëtimin fillove;
Është Dikush që thirrje ende të bën.
Ndaj shih lart me gëzim
Dhe mbahu pas dorës së Tij;
Ai do të drejtojë për në lartësitë që janë të reja –

Në një tokë të shenjtë e të pastër,
Ku gjithë vuajtjet përfundojnë,
Dhe jeta jote do të çlirohet nga të gjitha mëkatet,
Ku asnjë lot nuk do të derdhet,
Pasi asnjë hidhërim s’do mbetet.
Dorën e Tij merr dhe hyr bashkë me Të.46

Nga fillimi i vitit 1933, lumturia në shtëpinë Smith qe penguar ndo-
njëherë nga një “barrë [e rëndë] përkujdesjeje”, siç e kishte  shprehur 
Plaku Smith në poezinë e tij nëntë vjet më parë. Ethëli filloi të vuante 
nga një “sëmundje e tmerrshme që nuk mund ta kuptonte. Hera-herës 
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ajo qe zhytur në thellësitë e depresionit dhe herë të tjera mendja i 
vraponte me shpejtësi jashtë kontrolli duke e detyruar trupin e saj të 
rraskapitur të punonte përherë e më shumë. Dashuria e dhimbsur 
dhe mbështetja e familjes së saj, lutjet e bekimet, edhe shtrimet në 
spital nuk u dukën të dobishme.” 47 Pas katër vjet vuajtjesh, ajo ndërroi 
jetë më 26 gusht 1937. Duke shkruar për vdekjen e saj, bashkëshorti 
i saj në zi shënoi: “Nuk ka grua më të mirë, apo bashkëshorte e nënë 
më të vërtetë” 48. Në thellësitë e dhembje së tij, ai ndjeu njohurinë 
ngushëlluese që ai dhe Ethël Rejnolds Smithi qenë lidhur së bashku 
për përjetësitë nga një besëlidhje e shenjtë vulosëse.

Një Miqësi e Re Çon në Martesë

Kur Ethëli ndërroi jetë, pesë fëmijë ende jetonin në shtëpinë 
Smith. Dy prej tyre shpejt do të largoheshin – Amelia qe fejuar e do 
të martohej dhe Ljuis po përgatitej të shërbente në një mision kohë-
plotë. Mbeteshin Rejnoldsi 16-vjeçar, Daglasi 13-vjeçar dhe Miltoni 
10-vjeçar. I shqetësuar për këta bij pa nënë, Jozef Filding Smithi 
meditoi rreth mendimit për t’u martuar sërish.

Me këtë mendim në mendje, Plaku Smith shpejt e përqendroi vë-
mendjen e tij te Xhesi Ela Evans, një soliste e njohur në Korin Mor-
mon të Tabernakullit. Xhesi kishte kënduar një solo në shërbimet 
e funeralit të Ethëlit dhe Plaku Smith i kishte dërguar një pusullë 
për t’i shprehur mirënjohjen e tij. Ajo pusullë kishte çuar në biseda 
në telefon. Plaku Smith dhe Xhesi nuk e kishin njohur njëri-tjetrin 
përpara këtyre bisedave, por shpejt u bënë miq të mirë.

Plaku Smith u mendua e u lut me ditë rreth mundësisë që t’i 
kërkonte Xhesit të martohej me të. Më në fund i shkroi një letër në 
të cilën linte të kuptohej që do të dëshironte të kishte një miqësi 
më vetjake me të. Katër ditë më vonë, ai mori guximin t’ia dërgonte 
letrën personalisht. Ai e dërgoi në qytet, në zyrat e kontesë, ku ajo 
punonte si protokolliste e kontesë. Më vonë ai shënoi sa vijon në 
ditarin e tij: “Shkova në zyrën e Protokollistes së Kontesë. . . . Pata 
një bisedë me protokollisten, që qe shumë e rëndësishme, dhe i lashë 
letrën që shkrova.” 49 Pas një jave, gjatë së cilës udhëtoi me tren në 
mbledhjet e konferencës së kunjit, Plaku Smith u kthye në shtëpi 
dhe u takua sërish me Xhesin.
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Me mënyrën e tij tipike të drejtpërdrejtë, Plaku Smith shkroi në di-
tarin e tij: “U takova me Zonjushën Xhesi Evans dhe pata [një] bisedë 
të rëndësishme me të”. Me ndjenja të përbashkëta admirimi, ata planifi-
kuan që ai të takonte nënën e Xhesit dhe që Xhesi të takonte fëmijët e 
tij. Më pak së një muaj më vonë, më 21 nëntor 1937, ajo pranoi unazën 
e fejesës. Të dy u vulosën në Tempullin e Solt-Lejkut më 12 prill 1938, 
nga Presidenti Hiber J. Grant, Presidenti i shtatë i Kishës.50

Plaku Frensis M. Gibons, që shërbente si sekretar për Presi-
dencën e Parë kur Presidenti Smith qe President i Kishës, e për-
shkroi [kështu] marrëdhënien mes Jozef Filding Smithit dhe Xhesi 
Evans Smithit: “Pavarësisht një diference prej njëzetegjashtë vjetësh 
në moshë dhe ndryshimeve në temperament, formim kulturor e 
kualifikim, Jozef Filding dhe Xhesi Evans Smithi pajtoheshin mre-
kullisht me njëri-tjetrin. Ajo ishte një person i hapur e miqësor, plot 
gaz e humor të mirë, që i gëzohej popullaritetit të vëmendjes së 
publikut. Në anën tjetër, Jozefi qe njeri i tërhequr, i qetë e i mby-
llur, dinjitoz e i veçuar, i cili gjithmonë dukej disi jo rehat në një 
ambient publik dhe që kurrë nuk përpiqej ta tërhiqte vëmendjen 
te vetja. Gjëja që i bashkonte në një marrëdhënie të afërt këto dy 
personalitete shumë të ndryshme qe dashuria e çiltër dhe respekti 

jozef filding Smithi dhe Xhesi evans Smith pranë pianos
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që kishin për njëri-tjetrin.” 51 Kjo dashuri e ky respekt iu shpreh 
nënës së Xhesit, Zhanetë Buhanan Evans, me të cilën Xhesi kishte 
jetuar deri para martese. Motra Evans u bashkua me të bijën e jetoi 
në shtëpinë Smith dhe e ndihmoi të kujdesej për fëmijët.

Shërbesa ndaj një Bote të Trazuar

Motra e re Smith, e cila thirrej Teto Xhesi nga fëmijët dhe nipërit 
e mbesat e Plakut Smith, shpesh bashkohej me bashkëshortin e 
saj kur udhëtonte për në konferenca kunji. Udhëheqësit vendorë 
shpesh e ftonin të këndonte në mbledhje dhe me raste ajo e nxiste 
bashkëshortin e saj që të këndonte një duet me të. Në vitin 1939, 
Presidenti Hiber J. Grant i caktoi Plakun dhe Motrën Smith që të 
udhëtonin nëpër të gjitha misionet e Kishës në Europë.

Megjithëse Lufta II Botërore ende nuk kishte nisur kur çifti Smith 
arriti në Europë, tensionet mes kombeve qenë në rritje. Më 24 gusht, 
ndërsa çifti Smith qe në Gjermani, Presidenca e Parë e udhëzoi 
Plakun Smith që të sigurohej që të gjithë misionarët në Gjermani 
të shpërnguleshin në vende asnjanëse. Ai e bashkërendoi punën 
e tij nga Kopenhaga e Danimarkës. Gjatë këtij transferimi misiona-
rësh, Uollis Toronto, presidenti i misionit në Çekosllovaki, e pa të 
detyrueshme ta dërgonte gruan e tij, Martën, dhe fëmijët e tyre në 
Kopenhagë për siguri. Ai qëndroi pas për të siguruar shpërnguljen 
e sigurt të katër misionarëve që ishin mbajtur në arrest. Kaluan ditë 
pa asnjë komunikim nga ana e tyre. Më vonë Marta kujtoi:

“Më në fund erdhi dita kur të gjithë trenat, anijet e barkat po bë-
nin udhëtimet e tyre të fundit të shkurtra nga Gjermania dhe ne u 
lutëm që Uolli [Presidenti Toronto] dhe katër misionarët e tij të rinj 
për të cilët qe përgjegjës, të ishin në anijen e fundit kur të nisej drejt 
portit mëmë. Duke më parë se sa e shqetësuar isha dhe se si mërzi-
tesha gjithmonë e më shumë pas çdo minute [që kalonte], Presidenti 
Smith erdhi tek unë, hodhi krahun e tij mbrojtës rreth shpatullave të 
mia dhe tha: ‘Motra Toronto, kjo luftë nuk do të fillojë derisa Vëllai   
To ronto dhe misionarët e tij të arrijnë në këtë tokë të Danimarkës’. 
Ndërsa dita vijoi drejt muzgut të mbrëmjes, mbërriti një telefonatë. . . . 
Qe Uolli! Që të pestë kishin dalë nga Çekosllovakia me  Përfaqësinë 
Diplomatike Britanike në një tren të veçantë që qe dërguar për ta, 



25

j e T a  D H e  S H ë r b e S a  e  j o Z e f  f i l D i N g  S M i T H i T

kishin hipur në anijen e fundit nga Gjermania dhe tani ishin në 
breg[un] [e Danimarkës] duke pritur për mjete transporti drejt Kopen-
hagës. Lehtësimi dhe lumturia që u ndje në shtëpinë e misionit dhe 
mes 350 misionarëve, qe si të largohej një re e zezë e të dilte dielli.” 52

Plaku Smith i qe mirënjohës popullit të Danimarkës, që pranuan 
në vendin e tyre aq shumë misionarë të shpërngulur. Kur shpërtheu 
lufta, ai profetizoi që për shkak të bujarisë së tyre, populli danez 
nuk do të vuante nga mungesa e ushqimit gjatë luftës. Vite më pas, 
“populli i Danimarkës i kishte mbijetuar luftës më mirë sesa po-
pujt e çdo kombi tjetër europian. Madje, shenjtorët danez u kishin 
dërguar paketa ndihme shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në 
Holandë dhe Norvegji të cilët ishin në gjendje të keqe. Anëtarësia 
në Kishë qe rritur në mënyrë të qëndrueshme dhe fletët e të dhjetës 
ishin më shumë se dyfishuar në Misionin Danez. . . . Shenjtorët da-
nez e konsideruan situatën e tyre një përmbushje të drejtpërdrejtë 
të profeci[së] që kishte bërë Plaku Jozef Filding Smith.” 53

Kur filloi lufta, Plaku Smith organizoi shpërnguljen e 697 mi-
sionarëve amerikanë që shërbenin në Europë. Për shkak se disa 
misionarë kishin shërbyer si udhëheqës distrikti dhe dege, Plaku 
Smith ia kaloi ato përgjegjësi udhëheqëse anëtarëve vendorë. Pas 
përmbushjes së këtyre detyrave, Plaku Smith lundroi drejt Shteteve 
të Bashkuara me Xhesin. Ata morën një tren nga Nju-Jorku dhe 
arritën në shtëpi shtatë muaj pasi ishin nisur.

Megjithëse Plaku Smith qe i lumtur që misionarët amerikanë qenë 
në gjendje të ktheheshin të sigurt në shtëpitë e tyre, ai shprehu 
shqetësim për njerëzit e pafajshëm të përfshirë tashmë në tragjedinë 
e luftës në vendlindjet e tyre. Ai shkroi: “Zemra më dëshpërohej sa 
herë që mbanim mbledhje dhe takonim duart me njerëzit në fund të 
saj. Ata të gjithë na përshëndetnin ngrohtësisht, dhe [miqësia] e tyre 
kishte domethënie më të madhe për mua nga sa ndoshta mendonin 
ata. Disa prej tyre derdhnin lot dhe thoshin se prisnin andralla të 
mëdha e se nuk do të takoheshim kurrë sërish në këtë jetë. Tani 
ndihem keq për ta dhe lutem çdo ditë që Zoti do t’i mbrojë përmes 
kësaj periudhe të tmerrshme.” 54

Djali i Plakut Smith, Ljuis, që qe në Angli kur filloi Lufta II Bo-
tërore, qe pjesë e grupit të fundit të misionarëve që u kthyen në 
shtëpi.55 Rreth dy vjet e gjysmë më vonë, Ljuisi e kapërceu sërish 
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Oqeanin Atlantik, këtë herë për të shërbyer në ushtri. “Kjo situatë 
na solli të gjithëve trishtim”, shkroi Plaku Smith. “Është turp që të 
pastrit dhe të drejtët detyrohen të marrin pjesë në një konflikt të 
përmasave botërore, për shkak të ligësisë së njerëzve.” 56

Më 2 janar 1945, Plaku Smith mori një telegram që e infor monte 
se i biri ishte vrarë gjatë shërbimit ushtarak për vendin e tij. Ai 
shkroi: “Këto fjalë na erdhën si tronditje e rëndë pasi kishim pasur 
shumë shpresë që shpejt do të kthehej në Shtetet e Bashkuara. Ne 
kishim ndier se ai do të mbrohej duke qenë se, më parë, i kishte 
shpëtuar disa herë rrezikut. Qe e vështirë për ne të kuptonim si 
mund të ndodhte kjo gjë. . . . Megjithëse lajmi është i vështirë për 
t’u pranuar, ne kemi paqen dhe lumturinë që e dimë se ai qe i pas-
tër dhe pa veset aq të përhapura në botë e të hasura në ushtri. Ai 
ishte i vërtetë ndaj besimit të tij dhe është i denjë për ringjalljen e 
lavdishme, kur të ribashkohemi sërish.” 57

Një Mësues e Udhëheqës i Mirëbesuar

Si anëtar i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve, Jozef Filding Smithi 
shpesh doli para shenjtorëve të ditëve të mëvonshme për t’u dësh-
muar për Jezu Krishtin, për të dhënë mësim ungjillin e rivendosur dhe 
për t’i thirrur njerëzit në pendim. Ai dha mbi 125 predikime në kon-
ferenca të përgjithshme, mori pjesë në mijëra konferenca kunji dhe 
foli në ngjarje të tilla si konferenca të gjenealogjisë dhe transmetime 
në radio. Ai dha mësim edhe përmes shkrimeve të tij. Për shumë vite 
ai shkroi një artikull të veçantë në revistën e Kishës Improvement Era 
[Epoka e Përmirësimit], duke iu përgjigjur pyetjeve të bëra nga lexue-
sit. Ai shkroi edhe artikuj të tjerë për revistat e Kishës dhe seksionin 
mbi Kishën në Deseret News [Lajmet Deseret]. Gjatë shërbesës së tij 
si Apostull, nga viti 1910 deri në 1972-in, shkrimet e tij u botuan në 
25 libra, përfshirë Essentials in Church History [Bazat e Historisë së 
Kishës], Doctrines of Salvation [Doktrinat e Shpëtimit], Church History 
and Modern Revelation [Historia e Kishës dhe Zbulesa Moderne], dhe 
Answers to Gospel Questions [Përgjigje ndaj Pyetjeve të Ungjillit].

Duke dëgjuar predikimet e tij dhe duke lexuar shkrimet e tij, 
anëtarët e Kishës arritën të mirëbesonin në Presidentin Smith si 
studiues të ungjillit. Për më tepër, ata mësuan t’i mirëbesonin Zotit 
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e ta ndiqnin Atë. Siç tha Presidenti N. Eldon Taner, Jozef Filding 
Smithi “ka ndikuar në jetën e qindra mijërave njerëzve ndërsa jetoi 
e dha mësim me fjalë e shkrim çdo parim të ungjillit. Ai nuk la asnjë 
dyshim në mendjen e kujtdo, që e dinte se Perëndia është një Pe-
rëndi i gjallë dhe se ne jemi fëmijët e Tij shpirtërore, që Jezu Krishti 
është Biri i Vetëmlindur i Perëndisë në mish; se dha jetën e Tij për 
ne që të mund të gëzojmë pavdekshmërinë; dhe se duke e pranuar 
e jetuar ungjillin mund të gëzojmë jetën e përjetshme.” 58

Plaku Brus R. Mek-Konki vuri në dukje:

“Jeta dhe vepra e Presidentit Jozef Filding Smith u karakterizuan 
nga tri gjëra:

1. Dashuria e Tij për Zotin dhe besnikëria e plotë dhe e palë-
kundur me të cilën synoi ta tregonte atë dashuri me anë të mbajtjes 
së urdhërimeve të Tij dhe bërjes përherë të atyre gjërave që do t’i 
pëlqenin Zotit.

2. Besnikëria e tij ndaj Profetit Jozef Smith dhe të vërtetave të 
përjetshme të rivendosura përmes tij; ndaj gjyshit të tij, Patriarkut 
Hajrëm Smith, . . . [që] pati një vdekje prej martiri; dhe ndaj të atit, 
Presidentit Jozef F. Smith, emri i të cilit mbahet përjetë në mbretë-
rinë çelestiale si njeri që duroi me trimëri në kauzën e Atij, gjaku i 
të cilit u derdh që ne të mund të jetojmë.

3. Vetë të mësuarit e tij për ungjillin dhe kuptueshmëria e tij 
shpirtërore; vetë zelli i tij i patundur si predikues i drejtësisë; dhe 
vetë puna e tij në ushqyerjen e të uriturit, në veshjen e të zhveshurit, 
në të vizituarit e të vesë e jetimit dhe shpalljen e fesë së pastër me 
parime si dhe me shembull.” 59

Vëllezërit e Presidentit Smith në Kuorumin e Të Dymbëdhjetëve 
e shikonin si udhëheqës të urtë e të dhembshur. Në festimin e ditë-
lindjes së tij të 80-të, anëtarët e tjerë të Kuorumit të Të Dymbëdhje-
tëve dhanë një homazh për të. Si pjesë të atij kushtimi, ata thanë:

“Ne që punojmë në Këshillin e Të Dymbëdhjetëve, nën udhë-
heqjen e tij, kemi pasur mundësi ta shohim fisnikërinë e vërtetë 
të karakterit të tij. Çdo ditë ne shohim fakte të vazhdueshme të 
kuptueshmërisë së tij dhe të vëmendjes së tij të kujdesshme ndaj ba-
shkëpunëtorëve të tij në plotësimin e detyrave tona dhe në bashkë-
rendimin e përpjekjeve tona me qëllim që puna e Zotit të mund të 
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bëjë përpara. Ne vetëm urojmë që e gjithë Kisha të mund ta ndiejë 
butësinë e shpirtit të tij dhe shqetësimin e tij të madh për mirëqe-
nien e fatkeqit dhe të atyre në vuajtje. Ai i do të gjithë shenjtorët 
dhe kurrë nuk pushon së luturi për mëkatarin.

Me qartësi të mrekullueshme, ai duket të ketë vetëm dy njësi 
matëse për ndihmë në marrjen e vendimeve përfundimtare. Cilat 
janë dëshirat e Presidencës së Parë? Çfarë është më e mira për 
mbretërinë e Perëndisë?” 60

President i Kishës

Në një mëngjes shabati, më 18 janar 1970, jeta në vdekshmëri e 
Presidentit Dejvid O. Mek-Kei përfundoi. Përgjegjësia e udhëheqjes 
së Kishës tani qëndronte mbi Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve, 
me 93-vjeçarin Jozef Filding Smith si President i tyre.

Më 23 janar 1970, Kuorumi i Të Dymbëdhjetëve u takua dhe e 
mbështeti zyrtarisht Presidentin Smith në thirrjen e tij si President 
të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. 
President Smithi zgjodhi Harold B. Linë si Këshilltar të Parë dhe 
N. Eldon Tanerin si Këshilltar të Dytë. Pastaj të tre burrat u veçuan 
për të plotësuar përgjegjësitë e tyre të reja.

Plaku Ezra Taft Benson, i cili qe i pranishëm në atë mbledhje, 
kujtoi: “Ne patëm një shpirt të jashtëzakonshëm bashkimi në mble-
dhjen tonë dhe një shfaqje të mrekullueshme të dashurisë kur vë-
llezërit vunë krahët e tyre rreth njëri-tjetrit ndërsa udhëheqja e re 
zgjidhej dhe veçohej” 61.

Plaku Bojd K. Paker dha dëshminë e tij vetjake për thirrjen e 
Presidentit Smith:

“U largova nga zyra një pasdite të premteje duke menduar rreth 
detyrës për konferencën e fundjavës. Prita që ashensori të zbriste 
nga kati i pestë.

Ndërsa dera e ashensorit u hap qetësisht, aty qëndronte Presi-
denti Jozef Filding Smith. Pati një çast habie kur e pashë, meqë zyra 
e tij është kate më poshtë.
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Ndërsa e pashë të qëndronte te dera, më erdhi një dëshmi e fu-
qishme – aty qëndron profeti i Perëndisë. Ai zë i ëmbël i Shpirtit që 
është i ngjashëm me dritën, që ka një farë lidhje me inteligjencën e 
pastër, më pohoi se ai ishte profeti i Perëndisë.” 62

Nën udhëheqjen e Presidentit Smith, Kisha vazhdoi të rritej. Për 
shembull, u krijuan 81 kunje, përfshirë kunjet e para në Azi e Afrikë 
dhe anëtarësia e Kishës e kaloi 3 milionëshin. U përkushtuan dy 
tempuj – në Ogden të Jutas dhe në Provo të Jutas.

Edhe ndërsa kisha rritej në mbarë botën, Presidenti Smith theksoi 
rëndësinë e shtëpive dhe familjeve më vete. Ai u kujtoi shenjto-
rëve të ditëve të mëvonshme që “në të vërtetë organizimi i Kishës 
ekzis ton për ta ndihmuar familjen dhe anëtarët e saj që të arrijnë 
ekzal timin” 63. Ai dha mësim: “Familja është organizata më e rën-
dësishme për kohën apo përjetësinë. . . . Vullneti i Zotit është  
që të forcohet dhe të ruhet njësia familjare.” 64 Në përpjekje për të 
 forcuar familjet dhe individët, Kisha vendosi theks më të madh te 
mbrëmja fa miljare, një program që ishte nxitur që nga viti 1909, kur 
babai i Presidentit Smith qe President i Kishës. Nën udhëheqjen e 

Presidenti jozef filding Smithi dhe Këshilltarët e tij në Presidencën e Parë: 
Presidenti Harold b. li (në qendër) dhe Presidenti N. eldon Taner (djathtas)
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Presidentit Jozef Filding Smith, të hënat u caktuan zyrtarisht për 
mbrëmjen familjare. Në ato mbrëmje, nuk duheshin mbajtur mble-
dhje të Kishës dhe ndërtesat vendore të Kishës duhet të mbylleshin.

Pavarësisht moshës së tij të thyer, Presidenti Smith iu qas thirrjes së 
tij me përulësi fëmijërore dhe energji rinore. Gjatë dy viteve e pesë 
muajve që shërbeu si profet, shikues e zbulues i Kishës, shenjtorët 
e ditëve të mëvonshme nëpër botë u frymëzuan nga mesazhet e tij.

Ai shpalli se “ne jemi fëmijë shpirtërorë të Perëndisë, Atit tonë” 65 
dhe se “duhet të besojmë në Krisht dhe ta përputhim jetën tonë me 
të Tijën” 66. Ai dëshmoi se Jozef Smithi “e kishte parë dhe kishte qën-
druar në praninë e vërtetë të Perëndisë, Atit, dhe të Birit të Tij, Jezu 
Krishtit” 67 dhe u bë “zbuluesi i njohurisë së Krishtit dhe i shpëtimit 
për botën për këtë kohë e brez” 68.

Ai i nxiti shenjtorët “të braktisin mënyrat e shumta [të veprimit] të 
botës” 69, por që t’i donin të gjithë njerëzit në botë – “të shohim atë 
që është e mirë te njerëzit megjithëse po përpiqemi t’i ndihmojmë të 
mposhtin një apo dy zakone të këqija” 70. Ai u kujtoi se një mënyrë 
për ta treguar këtë “shpirt të dashurisë dhe të vëllazërisë” është që 
të shpërndash ungjillin – “t’i ftosh të gjithë njerëzit ngado t’ia venë 
veshin fjalëve të jetës së përjetshme zbuluar në këto ditë” 71.

Ai krijoi afërsi me rininë e Kishës, duke u takuar me grumbuj të 
mëdhenj shenjtorësh të ditëve të mëvonshme në moshë të re dhe 
duke i nxitur “të qëndronin të vendosur në besim pavarësisht gjithë 
kundërshtimit” 72.

Ai u foli shpesh mbajtësve të priftërisë, duke u kujtuar që ishin 
“thirrur të përfaqësonin Zotin dhe të mbanin autoritetin e Tij” dhe 
duke i nxitur “të mbanin mend përherë se kush janë dhe të vepro-
nin në përputhje me këtë” 73.

Ai i nxiti të gjithë shenjtorët e ditëve të mëvonshme të merrnin 
bekimet e tempullit, të ishin të vërtetë ndaj besëlidhjeve të tempullit 
dhe të ktheheshin në tempull për të marrë ordinancat e shenjta për 
paraardhësit e tyre. Përpara përkushtimit të Tempullit të Ogdenit 
në Juta, ai tha: “Më lejoni t’ju kujtoj që kur përkushtojmë një shtëpi 
të Zotit, ajo që bëjmë në të vërtetë është që ia përkushtojmë veten 
shërbimit të Zotit, me një besëlidhje që do ta përdorim shtëpinë në 
mënyrën që Ai dëshiron të përdoret” 74.
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“Mbani urdhërimet”, nxiti ai. “Ecni në dritë. Duroni deri në fund. 
Jini të vërtetë ndaj çdo besëlidhjeje e detyrimi, dhe Zoti do t’ju be-
kojë përtej ëndrrave tuaja më të dashura.” 75

Duke cituar Presidentin Brigam Jang, Presidenti Harold B. Li e 
përshkroi [kështu] ndikimin dhe udhëheqjen e Presidentit Smith: 
“Presidenti Jang tha këtë: ‘Nëse jetojmë në përputhje me fenë tonë të 
shenjtë dhe e lëmë Shpirtin të mbretërojë, jeta jonë nuk do të duket 
e zbehtë apo e turbullt, por ndërsa trupi arrin fundin e tij, Shpirti 
merr kontroll më fort mbi atë substancë të qëndrueshme prapa velit, 
duke tërhequr nga thellësitë e atij burimi të përjetshëm jete perlat 
ndriçuese të inteligjencës, të cilat rrethojnë tabernakullin e brishtë 
fizik e të moshuar me një aureolë urtësie të pavdekshme’.

Ne e kemi dëshmuar këtë pa pushim, ndërsa jemi përfshirë në 
diskutimin e çështjeve shumë serioze – vendimeve që duhet të me-
rreshin vetëm nga Presidenti i Kishës. Pikërisht atëherë ne e pamë 
këtë urtësi vezulluese të dilte në dritë ndërsa ai [Presidenti Smith] 
rrëfeu gjëra që padyshim ishin përtej vetë kuptueshmërisë së tij të 
tanishme, që iu zbuluan nga thellësitë e shpirtit të tij.” 76

“Thirrur nga Zoti . . . në Punë të Tjera e më të Mëdha”

Më 3 gusht 1971, Xhesi Evans Smith ndërroi jetë, duke e lënë 
Presidentin Jozef Filding Smith të ve për herë të tretë. Si rezultat, 
Presidenti Smith shkoi të jetonte me të bijën, Amelia Mek-Konkin, 
dhe bashkëshortin e saj, Brusin. Fëmijët e tij të tjerë me radhë e në 
mënyrë të rregullt e vizitonin dhe e merrnin për shëtitje. Ai vazh-
donte të shkonte në zyrën e tij çdo ditë pune gjatë javës, merrte 
pjesë në mbledhje dhe udhëtonte për punë të Kishës.

Më 30 qershor 1972, nga fundi i ditës, Presidenti Smith e la zyrën 
e tij në katin e parë të Ndërtesës së Administratës së Kishës. Bashkë 
me sekretarin e tij, D. Arthur Heikok, shkoi në zyrën e Historianit 
të Kishës, ku kishte punuar para se të bëhej President i Kishës. Ai 
dëshironte të përshëndeste të gjithë ata që shërbenin atje. Pasi u 
shtrëngoi duart, shkoi në bodrumin e ndërtesës për të takuar duart 
me operatorët telefonikë dhe të tjerët që punonin në atë zonë për 
të treguar vlerësimin e tij. Kjo qe dita e tij e fundit në zyrë.
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Të dielën, më 2 korrik 1972, vetëm 17 ditë përpara ditëlindjes së 
tij të 96-të, ai mori pjesë në mbledhjen e sakramentit në lagjen e tij 
amtare. Më vonë atë pasdite, ai vizitoi fëmijën e tij të parëlindur, 
Jozefinën, me të birin, Rejnoldsin. Atë mbrëmje, ndërsa u ul në 
karrigen e tij të parapëlqyer në shtëpinë Mek-Konki, ai ndërroi jetë 
në paqe. Siç tha dhëndri i tij më vonë, Presidenti Smith u “thi[rr] nga 
Zoti, të cilin e donte aq shumë dhe i shërbeu aq mirë, në punë të 
tjera e më të madhe në vreshtin e Tij të përjetshëm” 77.

Presidenti Harold B. Li, i cili qe tanimë Apostulli më i vjetër në 
tokë, vizitoi shtëpinë Mek-Konki kur dëgjoi për vdekjen e Presi-
dentit Smith. Ai “eci qetësisht drejt divanit, dhe, duke u gjunjëzuar, e 
mori njërën dorë të Profetit tek e tija. Ai qëndroi në atë pozicion për 
një kohë të gjatë, duke mos folur, në lutje apo meditim. Më pas, u 
ngrit për t’i shprehur familjes ngushëllimet e tija, admirimin e tij për 
babanë e tyre dhe këshillën e tij për ta që e nderonin Presidentin 
Smith duke jetuar denjësisht.” 78

Homazhe për “një Njeri të Përkushtuar të Perëndisë”

Në shërbimet mortore të Presidentit Smith, Presidenti N. Eldon 
Taner e quajti atë “një njeri të përkushtuar të Perëndisë, njeri i cili 
i ka shërbyer aq fisnikërisht si Perëndisë edhe bashkëqenieve të tij 
dhe i cili e ka udhëhequr me anë të shembullit familjen e tij dhe të 
gjithë ata mbi të cilët qe thirrur të kryesonte; njeri për të cilin me të 
vërtetë mund të thuhet se qe pa mashtrim dhe pa krenari. Kurrë nuk 
mund të thuhet për të”, vuri në dukje Presidenti Taner, “që ‘don[te] 
lavdinë e njerëzve më tepër, se lavdinë e Perëndisë’ [Gjoni 12:43].” 79

Presidenti Harold B. Li tha: “Vëllai Taner dhe unë e kemi dashur 
këtë burrë gjatë këtyre dy viteve e gjysmë. Nuk jemi shtirur. Ai e 
frymëzonte dashurinë, pasi ai na deshi ne dhe ne kemi qëndruar 
pranë tij, siç ai na qëndroi pranë e na mirëbesoi.” 80

Një gazetë që e kishte kritikuar Presidentin Smith, duke vënë në 
pikëpyetje edhe thirrjen e tij tek Të Dymbëdhjetët mbi 60 vjet më 
parë, tanimë botoi kushtimin në vijim: “Jozef Filding Smith, një bu-
rrë i rreptë në përkushtimin ndaj besimit të tij, sidoqoftë i dhimbsur 
në marrjen parasysh të nevojave thelbësore të njerëzve kudo, u dha 
këshillë të urtë kolegëve të tij, kujdes të dashur familjes së tij dhe 
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udhëheqje të ekzaltuar përgjegjësive të tij të Kishës. Mungesa e tij 
do të ndihet, por do të kujtohet me nderim të veçantë.” 81

Ndoshta kushtimi më kuptimplotë qe deklarata e një anëtari të 
familjes, dhëndrit të Presidentit Smith, Brus R. Mek-Konkit, që e 
përshkroi si “bir të Perëndisë; apostull të Zotit Jezu Krishtit; profet 
të Më të Lartit; dhe mbi të gjitha, një atë në Izrael!” Plaku Mek-Konki 
profetizoi: “Për vite [me radhë] në vijim, zëri i tij do të flasë nga 
pluhuri kur brezat që ende nuk kanë lindur, të mësojnë doktrinat e 
ungjillit nga shkrimet e tij” 82.

Ndërsa e studioni këtë libër, mësimet e Presidentit Jozef Filding 
Smith do të ndihmojnë në përmbushjen e kësaj deklarate. Zëri i tij 
do t’ju “flasë si nga pluhuri” ndërsa “mëso[ni] doktrinat e ungjillit”.
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Nëpërmjet Vegimit të Parë të jozef Smithit, u rivendos 
“dituria e vërtetë për Perëndinë”.
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Ati Ynë në Qiell

“Është dëshira ime t’ju kujtoj lidhur me natyrën dhe 
llojin e qenies që Perëndia është, në mënyrë që ju të 
mund ta adhuroni atë në shpirt e të vërtetë dhe si 
rrjedhim të fitoni të gjitha bekimet e ungjillit të tij.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Profeti Jozef Filding Smith u mahnit nga përparimet teknologjike 
të kohës së tij. “Përparim i madh është bërë në mekanikë, kimi, fi-
zikë, operacionet mjekësore dhe gjëra të tjera”, tha ai. “Njerëzit kanë 
ndërtuar teleskopë të mëdhenj që kanë sjellë në pamje galaktikat 
e fshehura. Ata kanë zbuluar, me ndihmën e mikroskopit, botë të 
tëra mikroorganizmash. . . . Ata kanë zbuluar mënyra për të kontro-
lluar sëmundjet. . . . Ata kanë shpikur aparate më të ndjeshëm sesa 
prekja njerëzore, aparate që shohin shumë më larg se syri njerëzor. 
Ata i kanë kontrolluar elementët dhe kanë bërë makineri që mund 
të lëvizin malet, dhe shumë gjëra të tjera kanë bërë, tepër të shumta 
në numër për t’u përmendur. Po, kjo është një epokë e mrekullue-
shme.” Megjithatë, ai pati shqetësim rreth një prirjeje tjetër që pa 
në botë. Ai tha me keqardhje: “Të gjitha këto zbulime dhe shpikje 
nuk i kanë afruar njerëzit më pranë Perëndisë! As nuk krijuan në 
zemrat e tyre përulësi dhe shpirtin e pendimit, por përkundrazi, 
dënimin e tyre. . . . Besimi nuk është rritur në botë, as nuk është 
rritur drejtësia, as bindja ndaj Perëndisë.” 1

Në dallim nga mospërfillja në rritje e botës ndaj Perëndisë, Presi-
denti Smith tregoi afërsi ndaj Atit të tij në Qiell. Një nga nipërit e tij 
kujtoi: “Nëna ime ishte kuzhiniere e shkëlqyer dhe gjyshi im hante 
shpesh në shtëpinë tonë. Mjaft shpesh ai do të ftohej nga babai im 
për të bërë një lutje për bekimin e ushqimin. Lutjet e tij ishin gjith-
monë shumë personale – si të fliste me një mik.” 2



K a P i T U l l i  1

38

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Duke filluar me Vegimin e Parë të Jozef Smithit, dituria 
e vërtetë për Perëndinë është rivendosur në kohën tonë.

Unë jam shumë mirënjohës për vegimin e parë, në të cilin Ati dhe 
Biri iu shfaqën një profeti djaloshar dhe përsëri i rivendosën njeriut 
diturinë e vërtetë për Perëndinë.3

Duhet të sillet ndërmend që e tërë bota e krishterë në 1820-ën e 
kishte humbur doktrinën e vërtetë lidhur me Perëndinë. E vërteta 
e thjeshtë, që ishte kuptuar kaq qartë nga apostujt dhe shenjtorët e 
lashtë, kishte humbur në fshehtësitë e një bote që e kishte braktisur 
besimin. Të gjithë profetët e lashtë dhe apostujt e Jezu Krishtit kishin 
një të kuptuar të qartë se Ati dhe Biri ishin personazhe të veçuara, 
siç na mësojnë kaq qartë shkrimet tona të shenjta. Për shkak të brak-
tisjes kjo dituri u humb. . . . Perëndia ishte bërë një mister dhe si 
Ati, ashtu dhe Biri u morën parasysh të jenë një personazh i vetëm, 
i panjohur shpirti, pa trup, pjesë trupore ose pasione. Ardhja e Atit 
dhe Birit vuri në tokë një dëshmi hyjnore, që ishte e mundur me 
anë të diturisë t’i rivendoste botës natyrën e vërtetë të Perëndisë.4

Vegimi i [parë] i Jozef Smithit e bëri të qartë se Ati dhe Biri janë 
personazhe të veçuara, që kanë trupa po aq të prekshëm sa dhe 
trupi i njeriut. Më tej iu zbulua atij se Fryma e Shenjtë është një per-
sonazh i Shpirtit, i veçantë dhe i veçuar nga personalitetet e Atit dhe 
Birit [shih DeB 130:22]. Kjo e vërtetë shumë e rëndësishme e shtangu 
botën; përsëri, kur marrim parasysh shprehjet e qarta të shkrimit të 
shenjtë, është një fakt shumë habitës dhe i mrekullueshëm që njeriu 
mund të kishte shkuar kaq larg në një rrugë të gabuar. Shpëtimtari 
tha: “Ati [im] është më i madh se unë” [Gjoni 14:28], dhe ai i ftoi di-
shepujt e tij, pas ringjalljes së tij, ta preknin dhe të shihnin se ishte 
ai, sepse, ai tha: “Një frymë nuk ka mish e eshtra, si po shihni se 
unë kam”. [Lluka 24:39.] Apostujt qartësisht i kuptuan personazhet 
e dallueshme të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, të cilëve ata vazh-
dimisht u referohen në letrat e tyre; dhe Pali i njoftoi korintasit për 
faktin që, kur të gjitha gjërat i nënshtrohen Atit, “atëherë Biri vetë 
do t’i nënshtrohet Atij që i nënshtroi të gjitha, që Perëndia të jetë 
gjithçka në të gjithë”. [1 Korintasve 15:28.]
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Jozef Smithi i pa Atin dhe Birin; si rrjedhim ai mundi të dësh-
monte me dituri vetjake se ishin të vërteta shkrimet e shenjta, në të 
cilat ne lexojmë: “Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas shëmbëllty-
rës së vet, simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e  
femrën”. [Zanafilla 1:27.] Kjo duhet të kuptohej fjalë për fjalë dhe jo 
si diçka e mistershme apo në kuptimin figurativ.5

2
Për të ushtruar besim në Perëndi dhe për 

ta adhuruar Atë, ne duhet të kemi një 
kuptueshmëri të karakteristikave të Tij.

Një nga zbulesat tona na tregon se, në qoftë se do të përlëvdo-
hemi në Krishtin, si ai është në Atin, ne duhet të kuptojmë dhe të 
dimë se si të adhurojmë dhe çfarë adhurojmë. (Shih DeB 93:19–20.)

Është dëshira ime t’ju kujtoj lidhur me natyrën dhe llojin e qe-
nies që Perëndia është, në mënyrë që ju të mund ta adhuroni atë 
në shpirt e të vërtetë dhe si rrjedhim të fitoni të gjitha bekimet e 
ungjillit të tij.

Ne e dimë se Perëndia njihet vetëm nëpërmjet zbulesës, se ai 
qëndron i zbuluar ose mbetet përgjithmonë i panjohur. Ne duhet 
t’i kërkojmë përgjigjet nga leximi i shkrimeve të shenjta – jo te 
shkencëtarët apo filozofët – nëse do të duam të mësojmë të vër-
tetën rreth Hyjnisë. Në të vërtetë, profecia e madhe e Gjonit rreth 
rivendosjes së ungjillit nga një engjëll, i cili duhet të fluturonte në 
mes të qiellit, thotë se kjo duhej të ndodhte me qëllim që njerëzit 
të mund të arrinin te një dituri për Perëndinë e vërtetë dhe t’u jepej 
mësim: “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi, . . . adhuroni atë që 
bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujërave”. (Zbulesa 14:7.) Me 
fjalë të tjera, duke filluar me rivendosjen e ungjillit në këtë periudhë 
ungjillore, njerëzit edhe njëherë do të thirreshin për ta adhuruar 
Krijuesin e tyre dhe për t’i shërbyer Atij dhe jo ideve të rreme për 
Hyjninë që mbizotërojnë në botë.

Në çdo epokë profetët e Zotit janë thirrur për ta luftuar adhuri-
min e rremë dhe për të shpallur të vërtetën rreth Perëndisë. Në Iz-
raelin e lashtë gjendeshin ata që adhuruan figura e perëndi pagane 
dhe Isaia pyeti: “Kujt dëshironi [atëherë] t’i përngjajë Perëndia? dhe 
çfarë figure do t’i vinit përballë?
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Nuk e di ti, vallë, nuk e ke dëgjuar? Perëndia i përjetësisë, Zoti, 
krijuesi i kufijve të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet, zgjuarësia 
e tij është e panjohshme.” (Isaia 40:18, 28.)

Shumica e botës sot nuk e ka këtë dituri për Perëndinë dhe madje 
edhe në [Kishë] ka nga ata që nuk e kanë përsosur kuptueshmërinë 
e tyre për atë qenie të lavdishme, që është Ati ynë i Përjetshëm. Atyre 
pa këtë dituri ne fare mirë mund t’u themi: “Përse e kufizoni lavdinë 
e Perëndisë? Ose përse duhet të mendoni se ai është më pak nga 
ç’ësh të? Nuk e dini ju? Nuk e keni dëgjuar, që Perëndia i përjetshëm, 
Zoti, Krijuesi i kufijve të tokës, është i pafundëm dhe i përjetshëm; 
që ai ka gjithë fuqinë, gjithë pushtetin dhe gjithë sundimin; që ai i di 
të gjitha gjërat dhe të gjitha gjërat janë të pranishme përpara fytyrës 
së tij?”

Në seksionin 20 të Doktrina e Besëlidhje, që e drejtoi Profetin 
Jozef Smith të organizonte Kishën përsëri në këtë periudhë ungji-
llore, ne kemi një përmbledhje të zbuluar të disa prej doktrinave 
bazë të shpëtimit. Sa për Hyjninë zbulesa thotë: “. . . ka një Perëndi 
në qiell, i cili është i pafundëm dhe i përjetshëm, nga përjetësia në 
përjetësi, i njëjti Perëndi i pandryshueshëm, formuesi i qiellit dhe i 
tokës dhe i gjithë gjërave që janë në to”. (DeB 20:17.) . . .

Perëndia është Ati ynë; ai është qenia sipas shëmbëlltyrës së të cilit 
u krijua njeriu. Ai ka një trup prej mishi e kockash, po aq të prekshëm 
sa edhe të një njeriu (DeB 130:22), dhe ai është ati i mirëfilltë dhe 
personal i shpirtrave të të gjithë njerëzve. Ai është i gjithëfuqishëm 
dhe i gjithëdijshëm; ai ka gjithë pushtetin dhe gjithë urtësinë; dhe 
përsosmëritë e tij përbëhen nga zotërimi i gjithë dijes, i gjithë besimit 
ose fuqisë, i gjithë drejtësisë, i gjithë gjykimit, i gjithë mëshirës, i gjithë 
së vërtetës dhe i plotësisë së të gjitha tipareve hyjnore. . . . Nëse ne do 
të kemi atë besim të përsosur, me anë të të cilit mund të fitojmë jetë 
të përjetshme, ne duhet ta besojmë Perëndinë si zotëruesin e plotësisë 
së të gjitha këtyre karakteristikave dhe tipareve. Unë them gjithashtu 
se ai është një qenie e pafundme dhe e përjetshme dhe si një qenie 
e pandryshueshme, ai zotëron këto fuqi dhe tipare të përsosura nga 
pafundësia në pafundësi, që do të thotë nga përjetësia në përjetësi.6

Ne e dimë se Ati ynë Qiellor është një personazh i përlëvduar, i 
ekzaltuar, i cili ka gjithë fuqinë, gjithë pushtetin e gjithë sundimin 
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dhe se ai i di të gjitha gjërat. Ne dëshmojmë se ai, nëpërmjet Birit të 
tij të Vetëmlindur, është Krijuesi i kësaj toke dhe i botëve pa numër.7

3
Perëndia është një qenie e mëvetësishme 

dhe Ati i shpirtrave tanë.

Ne jemi fëmijët shpirtërorë të Perëndisë, Atit tonë Qiellor. . . . Ne 
jemi anëtarë të familjes së tij. . . . Ne jetuam me të për epoka të tëra 
në jetën tonë para lindjes. . . . Ai shuguroi një plan përparimi dhe 
shpëtimi, i cili do të na bënte në gjendje, nëse jemi besnikë dhe të 
vërtetë në të gjitha gjërat, të zhvillohemi dhe të përparojmë deri sa 
të bëhemi si ai.8

Ne na mësohet në Shkrimet e shenjta se Perëndia është fjalë për 
fjalë, dhe jo në një kuptim figurativ, vërtet Ati ynë i përjetshëm. Fja-
lët e Shëlbuesit tonë, të thëna Marisë pranë varrit nga i cili ai ishte 
ngritur dhe kishte arritur fitoren mbi vdekjen, janë më madhështoret 
dhe të mbushura me kuptimin e lavdishëm: “Mos më prek, sepse 
ende nuk u ngjita te Ati im; por shko te vëllezërit e mi dhe u thuaj 
atyre se unë po ngjitem tek Ati im dhe Ati juaj, te Perëndia im dhe 
Perëndia juaj”. [Gjoni 20:17.] Në këto fjalë, e vërteta e Atësisë së 
Perëndisë shqiptohet prerazi nga Biri i tij i vetëmlindur, i cili shpall 
se ai është Vëllai ynë dhe se ne kemi të njëjtin Atë të përjetshëm.9

Unë jam mirënjohës që dituria e Perëndisë dhe e ligjeve të tij është 
rivendosur në ditën tonë dhe që ne, të cilët jemi anëtarë të Kishës, 
e dimë se ai është një qenie e mëvetishme dhe jo, si disa anëtarë 
sektesh kanë thënë, “një grumbull, [një koleksion i çrregullt] i ligjeve 
që rrinë pezull si mjegull në univers”. Jam mirënjohës që ne e dimë 
se ai është Ati ynë në qiell, Ati i shpirtrave tanë, dhe se ai i shuguroi 
ligjet me anë të të cilave ne mund të zhvillohemi dhe të përparojmë, 
derisa të bëhemi si ai. Dhe jam mirënjohës që ne e dimë se ai është 
një qenie e pafundme dhe e përjetshme, i cili i di të gjitha gjërat e 
ka gjithë fuqinë, dhe përparimi i të cilit nuk qëndron në marrjen e 
më shumë diturie apo fuqie, jo në përsosjen e mëtejshme të tipareve 
të tij hyjnore, por në rritjen dhe shumëfishimin e mbretërive të tij.10
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4
Ati Qiellor na do dhe interesohet për secilin prej nesh.

Më vjen në mendje një shprehje te Perla me Vlerë të Madhe, në 
vegimin e Moisiut, që u dha në një kohë kur Moisiu u çua në një 
mal tepër të lartë dhe e pa Perëndinë ballë për ballë e foli me të. 
Zoti i tregoi Moisiut “punën e duarve të tij” dhe Moisiu pa botën dhe 
gjithë fëmijët e njerëzve deri në brezat më të fundit. [Shih Moisiu 
1:1–8, 27–29.]

Moisiu, këtu i paraqitur duke parë drejt tokës së premtuar, mori 
një vegim në të cilin mësoi për veprën dhe lavdinë e Perëndisë.
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Dhe Zoti i tha Moisiut:

“Sepse, vër re, ka shumë botë që janë shkatërruar me anë të fjalës 
së fuqisë sime. Dhe ka shumë që qëndrojnë tani, dhe të panumë-
rueshme janë ato për njeriun; por të gjitha gjërat numërohen prej 
meje, sepse ato janë të miat dhe unë i njoh ato.

Dhe ndodhi që Moisiu i foli Zotit, duke thënë: Ji i mëshirshëm 
për shërbëtorin tënd, O Perëndi, dhe më trego lidhur me këtë tokë 
dhe banorët e saj, dhe gjithashtu qiejt, dhe atëherë shërbëtori yt do 
të jetë i kënaqur.

Dhe Zoti Perëndi i foli Moisiut, duke thënë: Qiejt, ata janë shumë 
dhe nuk mund të numërohen prej njeriut; por ata numërohen prej 
meje, sepse janë të mitë.” [Moisiu 1:35–37.]

. . . Në mendje të vjen mendimi që, pavarësisht nga numri i pa-
numërueshëm i botëve dhe madhështia e madhe e shumë prej tyre, 
ato janë mjete për një qëllim dhe jo qëllimi vetë. Ati po krijon botë 
për qëllimin e popullimit të tyre – për të vendosur në to bijtë e tij 
dhe bijat e tij. Në seksionin 76 të Doktrina e Besëlidhje, ne vihemi 
në dijeni se nëpërmjet Birit të Perëndisë dhe përmes tij, “botët janë 
e u krijuan dhe banorët e tyre janë bij e bija të lindura të Perëndisë”. 
[DeB 76:24.]

Ne mësojmë nga këto shkrime të shenjta, prej të cilave kam le-
xuar, dhe nga zbulesa të tjera prej Zotit, se njeriu është më i rëndë-
sishmi i të gjitha krijimeve të Atit tonë. Në të njëjtin vegim dhënë 
Moisiut, Ati tha: “Dhe ndërsa një tokë do të shkatërrohet dhe qiejt 
e saj, madje kështu do të vijë një tjetër; dhe nuk ka fund për veprat 
e mia, as për fjalët e mia. Sepse, vër re, kjo është vepra ime dhe 
lavdia ime – të bëj të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e 
njeriut”. [Moisiu 1:38–39.]

Nga ky varg, dhe vargje të tjera të shkrimeve të shenjta, them 
unë, ne mësojmë se puna e madhërishme e Atit është të bëjë të 
ndodhë shpëtimi i fëmijëve të tij, duke i dhënë secilit atë shpër-
blim që e meriton secili sipas veprave të tij. E ndiej me sigurinë 
më të madhe se Ati ynë në qiell është shumë më i interesuar për 
një frymë – një nga fëmijët e tij – sesa është e mundur që një atë 
tokësor mund të jetë për një nga fëmijët e tij. Dashuria e tij për ne 
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është më e madhe se ç’mund të jetë dashuria e një prindi tokësor 
për pasardhësit e tij.11

5
Ati Qiellor vajton për fëmijët e Tij të pabindur.

Ne mësojmë se kur Zoti i foli Enokut dhe i tregoi atij kombet e 
tokës e i shpjegoi natyrën e ndëshkimit, që duhet të bjerë mbi ta 
për shkeljen e tyre ndaj urdhërimeve të tij, se Zoti vajtoi dhe e tregoi 
hidhërimin e tij me lotë për mosbindjen e tyre. Për shkak të kësaj, 
Enoku u habit dhe mendoi se ishte e çuditshme që Zoti mund të 
vajtonte.

Ja ku është pjesa:

“Dhe ndodhi që Perëndia i qiellit hodhi vështrimin mbi pjesën e 
mbetur të popullit dhe vajtoi; dhe Enoku dha dëshmi për të, duke 
thënë: Si është e mundur që qiejt vajtojnë dhe i derdhin lotët e tyre 
si shi mbi malet?

Dhe Enoku i tha Zotit: Si është e mundur që ti mund të vaj-
tosh, duke e parë që je i shenjtë dhe nga gjithë përjetësia në gjithë 
përjetësi?

Dhe po të ishte e mundur që njeriu të mund të numëronte pjesë-
zat e tokës, po, miliona tokë si kjo, nuk do të kishte fillim në morinë 
e krijimeve të tua; dhe perdet e tua ende janë të hapura; dhe përsëri 
ti je atje dhe kraharori yt është atje; dhe gjithashtu ti je i drejtë, je i 
mëshirshëm dhe i mirë përgjithmonë.” [Shih Moisiu 7:28–30.]

Dhe Zoti iu përgjigj: “. . . Vër re këta vëllezërit e tu; ata janë vepra 
e duarve të mia dhe unë ua dhashë atyre diturinë e tyre, në ditën 
që i krijova ata; dhe në Kopshtin e Edenit, i dhashë njeriut lirinë e 
tij për të zgjedhur;

Dhe vëllezërve të tu u kam thënë dhe gjithashtu u kam dhënë 
urdhërim që duhet të më zgjedhin mua, Atin e tyre; por, vër re, 
ata janë pa dhembshuri dhe e urrejnë vetë gjakun e tyre.” [Moisiu 
7:32–33.]

Këto janë arsyet përse Zoti vajtoi dhe përse qiejt vajtuan.

U pyeta nga një vëlla një herë nëse një njeri mund të ishte i lum-
tur në mënyrë të përsosur në mbretërinë çelestiale, në qoftë se një 
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nga fëmijët e tij nuk lejohej të hynte atje. I thashë atij se mendoja që 
çdo njeri, i cili ishte aq i pafat sa ta kishte një prej fëmijëve të tij të 
përjashtuar nga mbretëria çelestiale, sigurisht, do të kishte ndjenja 
hidhërimi për shkak të asaj gjendjeje; dhe ajo është pikërisht gjendja 
në të cilën është Ati ynë në qiell. Jo të gjithë fëmijët e tij janë të de-
një për lavdinë çelestiale dhe shumë detyrohen të vuajnë zemërimin 
e tij për shkak të shkeljeve të tyre dhe kjo i shkakton Atit dhe tërë 
qiejve të pikëllohen dhe të vajtojnë. Zoti punon në përputhje me 
ligjin natyror. Njeriu duhet të shëlbehet në përputhje me ligjin dhe 
shpërblimi i tij duhet të bazohet në ligjin e drejtësisë. Për shkak të 
kësaj Zoti nuk do t’iu japë njerëzve atë që nuk e meritojnë, por do 
t’i shpërblejë të gjithë njerëzit sipas veprave të tyre.

. . . Unë kënaqem që Ati ynë në qiell, po të ishte e mundur, do 
t’i shpëtonte të gjithë njerëzit dhe do t’u jepte atyre lavdi çelestiale, 
që është plotësia e ekzaltimit. Por, ai i ka dhënë njeriut lirinë e tij të 
zgjedhjes dhe njeriu ka të njëjtën domosdoshmëri për t’iu bindur 
së vërtetës, sipas asaj që zbulohet me qëllim që të fitojë ekzaltimin 
e të drejtëve. 12

6
Ati Qiellor e ka siguruar udhën e shëlbimit, në mënyrë 

që ne të mund të kthehemi sërish në praninë e Tij.

Kur Adami ishte në Kopshtin e Edenit, ai ishte në praninë e Pe-
rëndisë, Atit tonë. . . . Pasi u nxor jashtë nga Kopshti i Edenit, skena 
ndryshoi. Adami u dëbua nga prania e Atit për shkak të shkeljes së 
tij. Shkrimet e shenjta thonë se ai u bë i vdekur shpirtërisht – që do 
të thotë se, ai u la jashtë nga prania e Perëndisë.13

E di se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe se ai mori nga Ati i 
tij fuqinë për t’i shpëtuar njerëzit nga vdekja shpirtërore dhe fizike, 
të sjella në botë prej rënies së Adamit.14

Kishte vetëm një mënyrë për shëlbim, një mënyrë në të cilën 
zhdëmtimi mund të bëhej dhe trupi t’i rivendosej përsëri shpirtit; 
ajo ishte me anë të një shlyerje të pafundme dhe duhej të bëhej 
nga një qenie e përjetshme, dikush që nuk i nënshtrohej vdekjes 
dhe përsëri dikush që kishte fuqi të vdiste dhe që gjithashtu kishte 
fuqi mbi vdekjen. Dhe kështu, Ati ynë në qiell na dërgoi në botë 
Birin e tij, Jezu Krishtin, me jetë brenda vetes. Dhe ngaqë ai [ Jezu 
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Krishti] pati një nënë që kishte gjak në venat e saj, ai pati fuqinë për 
të vdekur. Ai mund t’ia dorëzonte trupin e tij vdekjes dhe më pas 
ta merrte atë përsëri. Më lejoni të lexoj vetë fjalët e tij: “Prandaj Ati 
[im] më do, sepse unë e lë jetën time që ta marr përsëri.

Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja; unë kam pu-
shtet ta lë e pushtet ta marr përsëri; ky është urdhri që kam marrë 
nga Ati im”. (Gjoni 10:17–18.)15

Nuk ishte kurrë qëllimi i Atit tonë në qiell që t’i linte njerëzit të 
kërkonin me të prekur dhe të ndienin rrugën e tyre në errësirë e 
pa ndonjë dritë për t’i udhëhequr ata dhe të priste që nën kushte të 
tilla, ta gjenin rrugën e tyre për t’u kthyer në mbretërinë e tij dhe në 
praninë e tij të shenjtë. Kjo nuk është mënyra e Zotit. Gjatë gjithë 
epokave që nga fillimi, Ati ynë në qiell ka treguar mirësinë e tij për 
fëmijët e tij dhe ka qenë i gatshëm për t’u dhënë atyre drejtim. Që 
nga kohët më të hershme qiejt janë hapur, Zoti u ka dërguar laj-
mëtarë nga prania e tij shërbëtorëve të caktuar në mënyrë hyjnore, 
burra që mbajnë autoritetin e priftërisë, të cilët janë porositur t’u më-
sojnë njerëzve parimet e Ungjillit, t’i paralajmërojnë njerëzit dhe t’u 
mësojnë atyre drejtësi; dhe këta burra e kanë marrë këtë dituri, këtë 
frymëzim dhe udhërrëfim nga këta lajmëtarë nga prania e Perëndisë. 
Kjo është e vërtetë për vetë periudhën tonë ungjillore. Nuk ka nevojë 
për njerëzit që t’i mbyllin sytë dhe të ndiejnë se nuk ka dritë vetëm 
kur ata mund të mbështeten tek arsyeja e tyre, sepse Zoti gjithmonë 
ka qenë i gatshëm për të udhëhequr, drejtuar dhe treguar udhën. Ai 
ka dërguar, siç kam thënë, lajmëtarë nga prania e tij. Ai ka dërguar 
zbulesë. Ai ka urdhëruar që fjala e tij të shkruhet, që ajo të botohet, 
në mënyrë që të gjithë njerëzit të mund ta dinë atë.16

Ju them juve dhe gjithë Kishës, dhe, për këtë arsye, të gjithë bo-
tës, që një Atë i hirshëm dhe i dashur u ka folur përsëri në këto ditë 
të fundit nga qielli shërbëtorëve të tij, profetëve.

Zëri i tij ka qenë një zë që i fton të gjithë njerëzit për të ardhur 
te Biri i tij i Dashur, për të mësuar për të, për të marrë pjesë në mi-
rësinë e tij, për të marrë mbi vete zgjedhën e tij dhe për të punuar 
për shpëtimin e tyre me anë të bindjes ndaj ligjeve të ungjillit të tij. 
Zëri i tij ka qenë një zë i lavdisë dhe nderit, i paqes në këtë jetë dhe 
i jetës së përjetshme në botën që vjen.17
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Çfarë	mendoni	ju	se	e	shtyn	një	njeri	të	jetë	në	gjendje	që	t’i	lu-

tet Perëndisë “si të fliste me një mik”? (“Nga Jeta e Jozef Filding 
Smithit”). Merrni parasysh mënyra se si mund ta forconi marrë-
dhënien tuaj me Atin tuaj Qiellor.

•	 Presidenti	Smith	shprehu	mirënjohjen	e	tij	për	Vegimin	e	Parë	të	
Jozef Smithit, i cili rivendosi “diturinë e vërtetë për Perëndinë” 
(pjesa 1). Cilat janë disa të vërteta që i njihni rreth Perëndisë, Atit 
dhe Jezu Krishtit për shkak të Vegimit të Parë?

•	 Nga	karakteristikat	e	Perëndisë	që	Presidenti	Smith	përmend	
në pjesën 2, cilat janë më domethënëset për ju? Përse? Kur 
ushtroni besim në Atin tuaj Qiellor, si ju ndihmon njohja e 
karakteristikave të Tij?

•	 Presidenti	Smith	dëshmoi:	“Ne	jemi	fëmijët	shpirtërorë	të	Perën
disë, Atit tonë Qiellor. . . . Ne jemi anëtarë të familjes së tij” 
(pjesa 3). Si ka ndikuar kjo e vërtetë te ju?

•	 Në	pjesët	4	dhe	5,	çfarë	shprehjesh	ju	ndihmojnë	të	ndieni	da-
shurinë e Atit tuaj Qiellor për ju? Përse është e rëndësishme të 
kuptojmë se Perëndia na do dhe interesohet për ne individua-
lisht? Si mund t’i ndihmojmë anëtarët e familjes dhe miqtë për ta 
ndier dashurinë e Tij?

•	 Mendoni	se	çfarë	ka	bërë	Ati	Qiellor	për	t’ju	ndihmuar	të	ktheheni	
në praninë e Tij (shih pjesën 6). Cilat janë ndjenjat tuaja kur men-
doni rreth Atit Qiellor që dërgoi Birin e Tij të Dashur? Në çfarë 
mënyrash ju ka dërguar Ati Qiellor “dritë për t’ju udhëhequr”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 3:16; 17:3; 1 Nefi 11:17; Alma 30:44

Ndihmë për Mësimdhënien
“Ca si shumë prej mësimdhënies që zhvillohet në Kishë, bë-

het në mënyrë kaq të 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 
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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).

Shënime
 1. Në Conference Report, prill 1943, 

f. 15–16.
 2. Dorëshkrim i pabotuar nga Hoyt W. 

Brewster Jr.
 3. Në Conference Report, prill 1930, f. 90.
 4. Answers to Gospel Questions, përmb. 

Joseph Fielding Smith Jr., 5 vëll. (1957–
1966), 3:117.

 5. “Origin of the First Vision”, Improve
ment Era, prill 1920, f. 496–497; shih 
edhe Doctrines of Salvation, përsht. 
Bruce R. McConkie, 3 vëll. (1954–
1956), 1:2–3.

 6. “The Most Important Knowledge”, 
Ensign, maj 1971, f. 2–3.

 7. “Out of the Darkness”, Ensign, qershor 
1971, f. 2.

 8. Sealing Power and Salvation, Fjalimet 
e Vitit në Universitetin “Brigam Jang” 
(12 janar 1971), f. 2.

 9. “Purpose and Value of Mortal Proba-
tion”, Deseret News, seksioni i Kishës, 
12 qershor 1949, f. 21; shih edhe Doc
trines of Salvation, 1:1.

 10. “The Most Important Knowledge”, f. 3.

 11. Në Conference Report, prill 1923, f. 
135–136. Vini në dukje se vegimi i 
Moisiut, i shënuar në Moisiu 1 është 
një shembull i Shpëtimtarit duke folur 
fjalët e Atit me anë të veshjes hyjnore 
të autoritetit (shih “The Father and the 
Son: A Doctrinal Exposition by the First 
Presidency and the Twelve”, Improve
ment Era, gusht 1916, f. 939; ribotuar 
në Ensign, prill 2002, f. 17). Teksti nga 
shkrimet e shenjta dhe komentet nga 
Jozef Filding Smith në këtë kapitull tre-
gojnë se fjalët në Moisiu 1 përfaqësojnë 
mendjen dhe vullnetin e Perëndisë Atit.

 12. Në Conference Report, prill 1923, f. 
136–137, 139. Shih gjithashtu shënimin 
11 në këtë kapitull, i cili zbatohet gji-
thashtu për vegimin e Enokut të regji-
struar te Moisiu 7.

 13. Në Conference Report, tetor 1953, f. 58.
 14. “A Witness and a Blessing”, Ensign, 

qer shor 1971, f. 109.
 15. Në Conference Report, prill 1967, 

f. 122.
 16. Në Conference Report, tetor 1931, f. 15.
 17. “A Witness and a Blessing”, f. 109.
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Shpëtimtari Ynë, Jezu Krishti

“Le të jetë mbizotëruese në mendjen tuaj, tani dhe 
përgjithmonë, se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë 

së gjallë, i cili erdhi në botë për të dhënë jetën e tij 
që ne të mund të jetojmë. Kjo është e vërteta dhe 

është thelbësore. Mbi atë ngrihet besimi ynë.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Si apostull, Presidenti Jozef Filding Smith ishte i vërtetë ndaj thirr-
jes së tij për të qenë një nga “dëshmitarët e veçantë të emrit të 
 Krishtit në gjithë botën” (DeB 107:23). Ai tha: “Unë përpiqem ta 
dua Atë, Shpëtimtarin tonë, mbi gjithçka tjetër. Është detyra ime ta 
dua. Unë udhëtoj lart e poshtë këtij vendi si një nga dëshmitarët e 
Tij të veçantë. Nuk mund të isha dëshmitar i veçantë i Jezu Krishtit, 
në qoftë se nuk do të kisha diturinë e përsosur dhe të padyshimtë 
se Ai është Biri i Perëndisë dhe Shëlbuesi i botës.” 1

Si atë, Presidenti Smith ishte po aq i përkushtuar ndaj përgjegjë-
sisë të tij për të dëshmuar për Shpëtimtarin. Më 18 korrik 1948, ai u 
dërgoi një letër bijve të tij Daglasit dhe Miltonit, të cilët po shërbe-
nin si misionarë kohëplotë. Ai shkroi:

“Ulem dhe reflektoj herë pas here dhe, gjatë leximit tim të shkri-
meve të shenjta, mendoj për misionin e Zotit tonë, për atë që ai bëri 
për mua dhe kur më vijnë këto ndjenja, i them vetes, unë nuk mund 
të mos jem i vërtetë ndaj tij. Ai më deshi me dashuri të përsosur, ashtu 
siç ka bërë për të gjithë njerëzit, veçanërisht për ata që i shërbejnë atij, 
dhe unë duhet ta dua atë me të gjithë dashurinë që mundem, edhe 
nëse nuk është e përsosur, dashuri e cila nuk do të jetë e tillë. Është e 
mrekullueshme. Unë nuk jetova në ditët e Shpëtimtarit tonë; ai nuk ka 
ardhur tek unë si njeri. Nuk e kam parë atë fizikisht. Ati i tij dhe ai nuk 
e kanë ndier të nevojshme të ma japin një bekim të tillë të madh si ky. 
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“Të gjitha gjërat përqendrohen te Zoti jezu Krisht, 
Shëlbuesi i botës, dhe përreth Tij.”



K a P i T U l l i  2

51

Por nuk është e nevojshme. Unë e kam ndier praninë e tij. Unë e di se 
Shpirti i Shenjtë ma ka ndriçuar mendjen dhe ma ka zbuluar atë mua, 
në mënyrë të tillë që unë vërtet e dua Shëlbuesin tim, shpresoj, dhe e 
ndiej se është e vërtetë, më shumë se çdo gjë tjetër në këtë jetë. Nuk 
do të doja të ishte ndryshe. Dua të jem i vërtetë ndaj tij. E di se ai vdiq 
për mua, për ju dhe për gjithë njerëzimin, që ne të mund të jetojmë 
përsëri nëpërmjet ringjalljes. E di se ai vdiq që unë të mund të falem 
për marrëzitë e mia, për mëkatet e mia dhe të pastrohem prej tyre. Sa 
e mrekullueshme është kjo dashuri! Si mund të bëj unë, duke e ditur 
këtë, diçka tjetër veçse ta dua atë, Shëlbuesin tim. Unë dua që bijtë e 
mi në fushat e misionit të ndihen në po këtë mënyrë. Dua që fëmijët 
e mi dhe nipërit e mbesat e mia të ndihen në atë mënyrë dhe kurrë të 
mos largohen nga shtegu i së vërtetës dhe i drejtësisë.” 2

Një nga bijtë e Presidentit Smith tregoi:

“Si fëmijë, shumë shpesh do ta dëgjonim të thoshte: ‘Sikur vetëm 
njerëzit në botë të kuptonin sprovat, shqetësimet, mëkatet që Zoti 
ynë mori mbi vete për të mirën tonë’. Sa herë që do ta përmendte 
këtë, lotët do t’ia mbushnin sytë.

[Njëherë] ndërsa u ula i vetëm me babanë tim në studion e tij, 
vura re se kishte qenë në meditim të thellë. Ngurrova t’ia prishja 
heshtjen, por së fundi ai foli. ‘O, biri im, do të doja që të mund të 
kishe qenë me mua të enjten që shkoi, kur u takova me Vëllezërit 
e mi në tempull. O, sikur të mund t’i kishe dëgjuar ata të dëshmo-
nin për dashurinë e tyre për Zotin dhe Shpëtimtarin e tyre, Jezu 
Krishtin!’ Dhe më pas ai uli kokën dhe lot i rrodhën nga fytyra e i 
ranë mbi këmishë. Atëherë, pas shumë çastesh, pa e ngritur aspak 
kokën, por duke e lëvizur kokën para mbrapa, ai tha: ‘O, sa e dua 
Zotin dhe Shpëtimtarin tim, Jezu Krishtin!’” 3

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Jezu Krishti është Biri i Vetëmlindur i 
Perëndisë dhe Shpëtimtari i botës.

Më lejoni t’ju them, me aq qartësi dhe me aq forcë sa mundem, 
se ne besojmë te Krishti. Ne e pranojmë atë pa dyshim si Birin e 
Perëndisë dhe Shpëtimtarin e botës.4
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Ne e dimë se shpëtimi është në Krishtin; se ai ishte Biri i Parë-
lindur i Atit të Përjetshëm; se ai u zgjodh dhe u parashugurua në 
këshillat e qiellit për të punuar për shlyerjen e pafundme dhe të 
përjetshme; se u lind në botë si Biri i Perëndisë; dhe se ai ka sjellë 
në dritë jetë dhe pavdekësi nëpërmjet ungjillit.

Ne besojmë me siguri të përsosur se Krishti erdhi për t’i çliruar 
njerëzit nga vdekja fizike dhe shpirtërore, të sjella në botë nëpër-
mjet rënies së Adamit, dhe se ai mori mbi vete mëkatet e gjithë 
njerëzve me kushtin e pendimit. . . .

Ne besojmë se shpëtohemi nëpërmjet hirit, pas gjithçkaje që 
mund të bëjmë [shih 2 Nefi 25:23] dhe se duke ngritur mbi the-
melin e shlyerjes së Krishtit, gjithë njerëzit duhet të punojnë për 
shpëtimin e tyre me frikë e me dridhje para Zotit [shih Filipianëve 
2:12; Mormoni 9:27].5

Ndryshimi midis Shpëtimtarit tonë dhe ne të tjerëve është se ne 
kemi pasur etër që ishin të vdekshëm dhe si rrjedhim i nënshtro-
hemi vdekjes. Shpëtimtari ynë nuk pati një Atë të vdekshëm dhe 
si rrjedhim vdekja iu nënshtrua atij. Ai pati fuqi ta jepte jetën e tij 
dhe ta merrte atë përsëri [shih Gjoni 10:17–18], por ne nuk kemi 
fuqi ta japim jetën tonë dhe ta marrim atë përsëri. Është nëpërmjet 
shlyerjes së Jezu Krishtit që ne marrim jetë të përjetshme, përmes 
ringjalljes së vdekuri dhe bindjes ndaj parimeve të ungjillit.6

Ai është me të vërtetë Biri i vetëmlindur i Perëndisë dhe, nëpër-
mjet hirit të Tij dhe hirit të Atit të Tij, na ka shëlbuar nga mëkati me 
kushtin e pendimit tonë. E dimë se Ai është ngritur së vdekuri, se Ai 
është ngjitur lart, duke burgosur robërinë [shih Psalmet 68:18], dhe 
është bërë autori i shpëtimit për gjithë ata që do të besojnë, që do të 
pendohen për mëkatet e tyre dhe do ta pranojnë Atë si Shëlbuesin 
e botës [shih Hebrenjve 5:9]. Shenjtorët e ditëve të mëvonshme nuk 
lihen në dyshim lidhur me këto gjëra.7

Ndërsa njerëzit mund të krijojnë plane, të pranojnë teori, të para-
qesin vepra të çuditshme dhe të mbledhin e japin mësim për shumë 
doktrina të pazakonta, një mësim është thelbësor dhe prej tij nuk 
mund të largohemi: të gjitha gjërat përqendrohen te Zoti Jezu Krisht, 
Shëlbuesi i botës, dhe përreth Tij. Ne e pranojmë atë si të Vetëmlindu-
rin e Atit në mish, i vetmi që ka banuar në mish, i cili pati një Atë 



K a P i T U l l i  2

53

që ishte i pavdekshëm. Për shkak të së drejtës së tij të trashëgimisë 
dhe të kushteve që rrethuan ardhjen e tij në tokë, ai u bë Shëlbuesi i 
njerëzve; dhe nëpërmjet derdhjes së gjakut të tij, ne kemi privilegjin 
të kthehemi në praninë e Atit tonë, me kushtet e pendimit tonë dhe 
të pranimit të planit të madh të shëlbimit, i të cilit ai është autori.8

Ne dëshmojmë se ungjilli i Jezu Krishtit është plani i shpëtimit; dhe 
se nëpërmjet flijimit shlyes të Zotit tonë gjithë njerëzit do të ngrihen 
në pavdekshmëri, për t’u gjykuar prej tij sipas veprave të bëra në mish; 
dhe se ata që besojnë dhe i binden plotësisë së ligjit të ungjillit, do të 
ngrihen gjithashtu në jetë të përjetshme në mbretërinë e Atit tonë.9

2
Ne bëhemi bij dhe bija të Jezu Krishtit nëpërmjet Shlyerjes 
së Tij dhe nëpërmjet besëlidhjeve tona të bindjes ndaj Tij.

Ati ynë në qiell është Ati i Jezu Krishtit, si në shpirt ashtu dhe në 
mish. Shpëtimtari ynë është i Parëlinduri në shpirt, i Vetëmlinduri 
në mish.10

Ai, [ Jezu Krishti], është Vëllai ynë më i Madh dhe u nderua nga 
Ati me plotësinë e autoritetit dhe të fuqisë si anëtar i Presidencës 
së madhe, të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë.11

Shkrimet tona të shenjta na mësojnë se Jezu Krishti është si Ati 
ashtu edhe Biri. E vërteta e thjeshtë është se ai është Biri i Perëndisë 
me anë të lindjes, si në shpirt ashtu dhe në mish. Ai është Ati për 
shkak të veprës që ka kryer.12

Shpëtimtari bëhet Ati ynë, në kuptimin në të cilin ky term përdo-
ret në shkrimet e shenjta, sepse ai na ofron jetë, jetë të përjetshme, 
nëpërmjet shlyerjes që bëri për ne. Në udhëzimin e mrekullueshëm 
të dhënë nga mbreti Beniamin, ne gjejmë këtë: “Dhe tani, për shkak 
të besëlidhjes që keni bërë, ju do të quheni fëmijët e Krishtit, bijtë 
e tij dhe bijat e tij; pasi vini re, në këtë ditë ai ju ka lindur juve 
shpirtërisht; meqë ju thoni se zemrat tuaja janë ndryshuar nëpërmjet 
besimit në emrin e tij; prandaj, ju keni lindur prej tij dhe jeni bërë 
bijtë e tij dhe bijat e tij ”. [Mosia 5:7; shih edhe vargjet 8–11.]

Kështu, ne bëhemi fëmijët, bijtë dhe bijat e Jezu Krishtit, nëpër-
mjet besëlidhjeve tona të bindjes ndaj tij. Për shkak të autoritetit të 
tij hyjnor dhe flijimit të tij në kryq, ne bëhemi bij dhe bija të lindura 
shpirtërisht dhe ai është Ati ynë.13
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Si nefitët në kohën e mbretit Beniamin, ne, shenjtorët e ditëve të 
mëvonshme, në të njëjtën mënyrë kemi marrë mbi vete emrin e Krish-
tit [shih Mosia 5:1–9; 6:1–2]. Çdo javë në shërbesën e sakramentit, siç 
urdhërohemi të bëjmë, ne marrim mbi vete emrin e tij gjithmonë për 
ta kujtuar atë dhe kjo është ajo që nefitët lidhën besë të bënin.14

3
Shpëtimtari e ka zbuluar Vetveten në këtë 

periudhë ungjillore dhe secili prej nesh mund 
të ketë një dëshmi të qëndrueshme për Të.

Ne e pranojmë Jezusin si Shëlbuesin e botës. Ne e dimë . . . se 
Ai e zbuloi Vetveten në këtë periudhë ungjillore. Ne nuk jemi nën 

“Ne bëhemi fëmijët, bijtë dhe bijat e jezu Krishtit, 
nëpërmjet besëlidhjeve tona të bindjes ndaj tij.”
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varësinë e dëshmive të . . . njerëzve të denjë të lashtësisë, që jetuan 
në kohën e Tij dhe biseduan me Të gjatë shërbesës së Tij, dhe të 
cilëve Ai iu shfaq pas ringjalljes së Tij. Ne kemi dëshmitarë që kanë 
jetuar në vetë kohën tonë, të cilët e kanë parë Atë, të cilët e dinin se 
Ai jeton dhe na kanë dëshmuar ne dhe botës për këtë të vërtetë. Ne 
e dimë se dëshmitë e tyre janë të vërteta. Jozef Smithi nuk u la i ve-
tëm për të dhënë dëshmi në këtë periudhë ungjillore për misionin e 
Jezu Krishtit, sepse Zoti ngriti dëshmitarë të tjerë të cilët, me Profetin 
Jozef Smith, e panë Shëlbuesin, morën udhëzim prej Tij dhe e panë 
Atë në qiej, të ulur në anën e djathtë të Atit, të rrethuar nga engjëj të 
shenjtë. Ata na e kanë dhënë dëshminë e tyre, e cila do të qëndrojë 
përkundrejt botës për t’i dënuar të gjithë ata që nuk ia vënë veshin.

Por ne, si anëtarë të Kishës, nuk jemi as nën varësinë e dëshmive 
të Jozef Smithit, Oliver Kaudrit, Sidni Rigdonit ose ndonjë prej të 
tjerëve tashmë të vdekur, të cilët në këtë periudhë ungjillore mo-
rën nga Zoti zbulesa dhe vegime të mrekullueshme, me anë të të 
cilëve ata e dinin se Jezusi jeton dhe është Shëlbuesi i botës. Ne 
kemi dëshmi vetjake të dhënë nëpërmjet Shpirtit të Zotit, të gjithë 
atyre që kanë jetuar në përputhje me Ungjillin. Nëse kemi qenë në 
pajtim me të vërtetën, pasi jemi pagëzuar për heqjen e mëkateve 
tona dhe jemi konfirmuar me anë të vënies së duarve për dhuratën 
e Shpirtit të Shenjtë, Zoti na ka zbuluar në mënyrë individuale se 
këto gjëra janë të vërteta. Ne nuk jemi nën varësinë e dëshmisë së 
dikujt tjetër për këtë dituri, sepse e dimë nëpërmjet Shpirtit se Jezusi 
është Krishti, Shëlbuesi i botës. 15

Nëse ka ndonjë gjë që i sjell gëzim e paqe dhe kënaqësi zemrës së 
njeriut, përtej ndonjë gjëje tjetër që njoh, është dëshmia e qëndrue-
shme që unë kam dhe që ju keni, se Jezu Krishti është Biri i Pe-
rëndisë. Ajo është një e vërtetë që nuk mund të ndryshohet. Njerëzit 
mund ta sulmojnë atë; mund ta përqeshin atë; mund të shpallin se ai 
nuk është Shëlbuesi i botës, se misioni i tij nuk ishte i vërtetë, apo se 
qëllimi i misionit të tij, nëpërmjet derdhjes së gjakut të tij, nuk ishte 
që t’iu jepte gjithë njerëzve heqjen e mëkateve me kushtin e pendimit 
të tyre. Ata mund të mos pranojnë të besojnë në ringjalljen prej së 
vdekuri, apo madje se Krishti vetë erdhi, sikurse shpallin Shkrimet e 
shenjta, pasi i ishte nënshtruar vdekjes nga armiqtë e tij; megjithatë, 
e vërteta qëndron. Ai vërtet vdiq për mëkatet e botës, ai vërtet bëri 
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të vinte shëlbimi nga vdekja, ai vërtet u dha njerëzve mundësinë për 
pendim dhe heqje të mëkateve nëpërmjet besimit të tyre dhe pranimit 
të parimeve të ungjillit dhe të misionit të tij. Këto të vërteta janë thel-
bësore, ato do të durojnë; ato nuk mund të shkatërrohen, pavarësisht 
se çfarë mund të thonë ose mendojnë njerëzit.16

Le të jetë mbizotëruese në mendjen tuaj, tani dhe përgjithmonë, 
se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë, i cili erdhi në botë 
për të dhënë jetën e tij që ne të mund të jetojmë. Kjo është e vërteta 
dhe është thelbësore. Mbi atë bazohet besimi ynë.17

4
Ne të gjithë duhet ta ndërtojmë jetën 

tonë sipas jetës së Jezu Krishtit.

Shembulli më i madh, i dhënë ndonjëherë për njerëzit, ishte ai i 
vetë Birit të Perëndisë. Jeta e tij ishte e përkryer. Ai i bëri të gjitha 
gjërat mirë dhe ishte në gjendje t’u thoshte tërë njerëzve: “Më ndiqni 
mua”, [2 Nefi 31:10] dhe ne të gjithë duhet ta ndërtojmë jetën tonë 
sipas jetës së tij.

Do t’ju jap një ilustrim nga jeta e tij. Ai i mësoi njerëzit se si të 
luteshin dhe më pas tha: “Në të vërtetë, në të vërtetë, unë ju them 
juve, ju duhet të mbani sytë hapur dhe të luteni gjithnjë, që të 
mos tundoheni nga djalli dhe të mos çoheni në robëri nga ai. Dhe 
sikurse jam lutur mes jush, ashtu madje ju do të luteni në kishën 
time, mes njerëzve të mi të cilët pendohen dhe pagëzohen në emrin 
tim. Vini re, unë jam drita; unë kam vendosur një shembull për ju. 
. . . Prandaj, mbani lart dritën tuaj që të ndriçojë tërë botën. Vini re, 
unë jam drita që ju duhet të mbani lart – atë që më keni parë duke 
bërë. . . .” [3 Nefi 18:15–16, 24.]

Ndoshta këshilla e tij më e përsosur nga ky këndvështrim iu dha 
dishepujve nefitë. “Çfarë lloj njerëzish duhet të jeni?” pyeti ai dhe 
më pas dha këtë përgjigje: “Në të vërtetë, unë ju them juve, madje 
siç jam unë”. [3 Nefi 27:27.] 18

Ne duhet të besojmë në Krishtin dhe ta ndërtojmë jetën tonë sipas 
tij. Ne duhet të pagëzohemi, siç u pagëzua ai. Ne duhet ta adhurojmë 
Atin, siç bëri ai. Ne duhet të bëjmë vullnetin e Atit, siç bëri ai. Ne 
duhet të kërkojmë të bëjmë mirë dhe të veprojmë me drejtësi, siç 
bëri ai. Ai është Shembulli ynë, Prototipi i madhërishëm i shpëtimit.19
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Kur keni një problem dhe keni nevojë të bëni një zgjedhje, bëjeni 
duke e pyetur veten: “Çfarë do të bënte Jezusi?” Pastaj veproni siç 
do të vepronte ai.

Ju mund ta ndieni gëzimin e pranisë së tij dhe ta keni frymëzimin 
e tij për t’ju drejtuar çdo ditë të jetës suaj, nëse do ta kërkoni atë dhe 
do të jetoni të denjë për të. Dashuria e Jezusit dhe forca ngushë-
lluese e Shpirtit të tij të Shenjtë mund të jenë po aq të vërteta për ju, 
sikurse ishin për fëmijët që ai i afroi pranë vetes kur jetoi në tokë.20

Më lejoni të them se ata që e ndjekin shembullin e tij, do të bë-
hen si ai dhe do të përlëvdohen me të në mbretërinë e Atit të tij; 
për të fituar nder, fuqi dhe autoritet. Disa dishepujve nefitë, që e 
kishin ndjekur atë me qëllim të plotë të zemrës, ai u tha: “. . . ju do 
të jeni madje, ashtu sikurse jam unë dhe unë jam madje si Ati; dhe 
Ati dhe unë jemi një”. [3 Nefi 28:10.] . . .

Lutem që ne të gjithë të mund të ecim në gjurmët e tij dhe t’i 
mbajmë urdhërimet e tij, që të mund të jemi si ai. Kjo është dëshira 
ime. Shpresoj se është e juaja.21

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Si	mendoni	se	u	ndikuan	fëmijët	e	Presidentit	Smith	nga	dëshmia	

e tij dhe shprehjet e tij të dashurisë për Shpëtimtarin? (Shih “Nga 
Jeta e Jozef Filding Smithit”.) Merrni parasysh se çfarë mund të 
bëni për ta shtuar dashurinë tuaj për Shpëtimtarin dhe për ta 
ndarë dëshminë tuaj për Të.

•	 Presidenti	Smith	shpalli	se	“të	gjitha	gjërat	përqendrohen	te	Zoti	
Jezu Krisht dhe përreth tij” (pjesa 1). Në çfarë mënyrash kjo e 
vërtetë mund të ndikojë në jetën tonë vetjake? Në çfarë mënyrash 
mund t’i ndikojë shtëpitë tona?

•	 Në	çfarë	mënyrash	mësimet	në	pjesën	2	ju	ndihmojnë	ta	kuptoni	
marrëdhënien tuaj me Shpëtimtarin? Çfarë do të thotë për ju të 
merrni mbi vete emrin e Krishtit?

•	 Presidenti	Smith	paralajmëroi	se	disa	njerëz	do	t’i	sulmojnë	dhe	
do t’i përqeshin të vërtetat rreth Jezu Krishtit dhe Shlyerjes së Tij 
(shih pjesën 3). Si mund t’i forcojmë dëshmitë tona që të mund 
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t’iu	bëjmë	ballë	sfidave	të	tilla?	Si	mund	t’i	ndihmojnë	prindërit	
fëmijët për t’i forcuar dëshmitë e tyre?

•	 Mendoni	thellë	këshillën	e	Presidentit	Smith	për	të	pyetur	“Çfarë	
do të bënte Jezusi?” (pjesa 4). Cilat janë disa mënyra të caktuara 
që ne mund ta ndërtojmë jetën tonë sipas jetës së Jezu Krishtit? 
Kur ndjekim shembullin e Tij, si mund të ndikojmë në jetën e 
të tjerëve?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 14:6; 1 Nefi 10:6; Mosia 3:5–7; Helamani 5:12; 3 Nefi 11:3–

7; DeB 34:1–3; 76:22–24; Joseph Smith – Historia 1:17

Ndihmë për Mësimdhënien
“[Shmangeni] tundimin për të përfshirë tepër përmbajtje mësi-

more. . . . Po mësojmë njerëzit, jo lëndën e temës në vetvete; dhe 
. . . çdo skemë mësimore që kam parë ndonjëherë, në mënyrë 
të pashmangshme do të ketë brenda më shumë sesa ndoshta ne 
mund të përfshijmë në kohën që është caktuar” ( Jeffrey R. Holland, 
“Teaching and Learning in the Church”, Ensign, qershor 2007, f. 91).
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Plani i Shpëtimit

“Ati ynë në qiell krijoi një plan të shpëtimit 
për fëmijët e tij shpirtërorë . . . për t’u dhënë 

atyre mundësi të zhvillohen dhe të përparojnë 
derisa ata të fitojnë jetë të përjetshme.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Më 29 prill 1901, Elisa, motra 18-vjeçare e Jozef Filding Smithit, 
vdiq pas një sëmundjeje të gjatë. Jozefi sa po mbaronte një mision 
me kohë të plotë në Angli. Përgjigjja e tij ndaj lajmit të vdekjes së 
Elisës shfaqi dashurinë e tij për familjen e tij dhe dëshminë e tij për 
planin e shpëtimit. “Është një goditje e tmerrshme për të gjithë ne”, 
shënoi ai në ditarin e tij. “Nuk e kuptova sa e rëndë qe sëmundja 
e saj, edhe pse e dija se ajo ishte e sëmurë. Unë prisja vërtet ta ta-
koja atë përsëri me pjesën tjetër të familjes në pak javë, por u bëftë 
vullneti i Perëndisë. Është në kohë të tilla që shpresat, të cilat na i 
paraqet ungjilli, janë më të mirëpriturat. Ne të gjithë do të takohemi 
përsëri në anën tjetër për të gëzuar kënaqësitë dhe bekimet e pra-
nisë së njëri-tjetrit, atje ku lidhjet familjare nuk do të thyhen më, 
por ku ne të gjithë do të jetojmë për të marrë bekimet dhe për të 
kuptuar mëshirat e dhembshura të Atit tonë në qiell. Uroj që unë të 
eci gjithmonë në shtegun e së vërtetës dhe të nderoj emrin që mbaj, 
që takimet me të afërmit e mi të mund të jenë për mua me të vërtetë 
më të ëmblat dhe të përjetshme, është lutja ime e përulur.” 1

Duke shërbyer si apostull dhe më vonë si President i Kishës, 
Presidenti Jozef Filding Smith në mënyrë të përsëritur dëshmoi për 
shpresën që vjen nëpërmjet të kuptuarit të ungjillit. Ai na mësoi: 
“Ne kemi planin e shpëtimit; ne administrojmë ungjillin; dhe ungjilli 
është shpresa e vetme e botës, udha e vetme që do të sjellë paqe në 
tokë dhe do të rregullojë padrejtësitë që gjenden në tërë kombet”.2
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“Ne jetuam dhe banuam me [atin tonë në Qiell] 
përpara se të hidheshin themelet e kësaj toke.”
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Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Në botën e shpirtrave para lindjes, ne u gëzuam kur 
mësuam për planin e shpëtimit të Atit Qiellor.

Ne jemi të gjithë pjesëtarë të familjes së Atit tonë në Qiell. Ne 
jetuam dhe banuam me Të përpara se të hidheshin themelet e kësaj 
toke. E pamë fytyrën e Tij, e ndiem dashurinë e Tij dhe i dëgjuam 
mësimet e Tij, dhe Ai shuguroi ligjet me anë të të cilëve ne jemi në 
gjendje të zhvillohemi e të përparojmë dhe të fitojmë për veten tonë 
njësi të përjetshme familjare. 3

Ati ynë në qiell krijoi një plan të shpëtimit për fëmijët e tij shpir-
tërorë. Ky plan u hartua për t’i mundësuar ata të zhvillohen dhe të 
përparojnë, deri sa të fitojnë jetë të përjetshme, që është emri i llojit 
të jetës që jeton Ati ynë në Qiell. Ky plan është që të bëjë të mundur 
që fëmijët e Perëndisë të bëhen si ai dhe të kenë fuqinë e urtësinë 
dhe diturinë që ai zotëron.4

Ne mësojmë nga Perla me Vlerë të Madhe se pati një këshill të 
mbajtur në qiell, kur Zoti i thirri shpirtrat e fëmijëve të tij të dilnin 
përpara dhe u paraqiti atyre një plan, me anë të të cilit ata do të 
zbrisnin në këtë tokë, do të merrnin jetën e vdekshme dhe trupa 
fizikë, do të kalonin përmes një prove të vdekshmërisë dhe më pas 
do të shkonin në një ekzaltim më të lartë nëpërmjet ringjalljes, e 
cila do të sillej përmes shlyerjes së Birit të tij të Vetëmlindur, Jezu 
Krishtit [shih Moisiu 4:1–2; Abraham 3:22–28]. Mendimi i kalimit 
përmes vdekshmërisë dhe i pjesëmarrjes në të gjitha peripecitë e 
jetës tokësore, në të cilën ata do të fitonin përvoja përmes vuajtjes, 
dhembjes, hidhërimit, tundimit dhe fatkeqësisë, si edhe kënaqësitë e 
jetës në këtë ekzistencë të përditshme dhe më pas, nëse do të ishin 
besnikë, do të kalonin përmes ringjalljes në jetë të përjetshme në 
mbretërinë e Perëndisë, për t’u bërë si ai [shih 1 Gjonit 3:2], i mbu-
shi ata me shpirtin e haresë dhe ata “lësh[uan] britma gëzimi”. [Shih 
Jobi 38:4–7.] Përvojën dhe diturinë e fituar në këtë jetë të vdekshme, 
ata nuk mund t’i gjenin në ndonjë mënyrë tjetër dhe marrja e një 
trupi fizik ishte thelbësore për ekzaltimin e tyre.5
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2
Rënia e Adamit dhe Evës ishte pjesë e planit të Atit Qiellor.

Plani i shpëtimit, ose kodi i ligjeve, i cili njihet si ungjilli i Jezu 
Krishtit, u përshtat në qiejt, përpara se të hidhej themeli i botës. 
Atje u caktua që Adami, ati ynë, duhej të vinte në këtë tokë dhe të 
qëndronte në krye të të gjithë familjes njerëzore. Ishte pjesë e këtij 
plani të madh, që ai duhej të hante frutin e ndaluar dhe të binte, 
duke sjellë kështu vuajtje dhe vdekje në botë, madje për të mirën 
përfundimtare të fëmijëve të tij.6

Rënia ishte pjesë thelbësore e gjendjes së provës së vdekshme të 
njeriut. . . . Po të mos e kishin ngrënë frutin Adami dhe Eva, dhurata 
e madhërishme e vdekshmërisë nuk do të kishte ardhur tek ata. 
Për më tepër, ata nuk do të kishin pasur pasardhës dhe urdhërimi i 
madh, i dhënë atyre nga Zoti, nuk do të ishte përmbushur.7

Rënia e Adamit bëri të ndodhnin të gjitha peripecitë e vdekshmë-
risë. Ajo solli dhembje, solli hidhërim, solli vdekje; por nuk duhet 
ta heqim nga mendja faktin që ajo solli bekime gjithashtu. . . . Solli 
bekimin e diturisë e të kuptuarit dhe të jetës së vdekshme.8

rënia e adamit dhe evës “solli dhembje, solli hidhërim, 
solli vdekje; por . . . ajo solli bekime gjithashtu”.
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3
Jezu Krishti e ofroi veten e Tij si një flijim për të 

na shpëtuar nga Rënia dhe nga mëkatet tona.

Shkelja e Adamit solli këto dy vdekje, shpirtëroren dhe fiziken 
– njeriu i dëbuar nga prania e Perëndisë dhe i bërë i vdekshëm 
dhe i nënshtruar ndaj të gjitha ligësive të mishit. Me qëllim që ai të 
kthehej përsëri, duhej të kishte një dëmshpërblim të ligjit të thyer. 
Drejtësia e kërkonte.9

Është më e natyrshmja dhe më e drejta që ai, i cili e bën të keqen, 
duhet të paguajë gjobën – të shlyejë për gabimet e tij. Si rrjedhim, 
kur Adami ishte shkelësi i ligjit, drejtësia kërkoi që ai, dhe askush 
tjetër, duhej të përgjigjej për mëkatin dhe ta paguante gjobën me 
jetën e tij. Por Adami, duke e thyer ligjin, u bë vetë i nënshtruar ndaj 
mëkatit dhe, duke qenë nën mallkim, nuk mund ta shlyente ose ta 
zhbënte atë që kishte bërë. As fëmijët e tij nuk mundeshin, sepse 
ata ishin gjithashtu nën mallkimin, dhe kërkohej një, i cili nuk i ishte 
nënshtruar mallkimit, për të shlyer për atë mëkat fillimtar. Për më 
tepër, meqë ne ishim të gjithë nën mallkim, ne ishim gjithashtu të 
pafuqishëm për të shlyer për mëkatet tona individuale. Si rrjedhim, 
u bë e nevojshme për Atin që të dërgonte Birin e tij të Vetëmlindur, i 
cili ishte i çliruar nga mëkati, për të shlyer për mëkatet tona, si edhe 
për shkeljen e Adamit, të cilën drejtësia e kërkonte të bëhej. Sipas 
kësaj, Ai e ofroi veten si flijim për mëkatet dhe, nëpërmjet vdekjes 
së tij në kryq, mori mbi vete si shkeljen e Adamit, ashtu dhe mëkatet 
tona individuale, në këtë mënyrë duke na shëlbuar nga rënia dhe 
nga mëkatet tona, me kushtin e pendimit.10

Është detyra jonë që të japim mësim për misionin e Jezu Krishtit. 
Përse erdhi ai? Çfarë bëri për ne? Si kemi pasur dobi ne? Çfarë i 
kushtoi atij që ta bënte atë? Përse i kushtoi jetën, po, më shumë 
se jetën e tij! Çfarë bëri ai përveç të gozhduarit në kryq? Përse u 
gozhdua atje? Ai u gozhdua atje që gjaku i tij të mund të derdhej 
për të na shëlbuar nga kjo gjobë, më e tmerrshmja që mund të 
vinte ndonjëherë, dëbimi nga prania e Perëndisë. Ai vdiq në kryq 
për të na kthyer përsëri, për t’i pasur trupat dhe shpirtrat tanë të 
ribashkuar. Ai na e dha atë privilegj. Në qoftë se ne vetëm do të 
besojmë në të dhe do t’i mbajmë urdhërimet e tij, ai vdiq për ne që 
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të mund të merrnim heqje të mëkateve tona dhe të mos na kërkohej 
të paguanim gjobë. Ai pagoi çmimin. . . .

. . . Askush nuk mund të bënte atë që bëri ai për ne. Ai s’kishte 
pse të vdiste, ai mund të mos kishte pranuar. Ai e bëri vullnetarisht. 
E bëri, sepse ishte një urdhërim nga Ati i tij. Ai e dinte se cila do 
të ishte vuajtja; dhe përsëri, për shkak të dashurisë së tij për ne, ai 
ishte i gatshëm ta bënte atë. . . .

Ngulja e gozhdëve në duart e tij dhe në këmbët e Shpëtimtarit, ishte 
pjesa më e vogël e vuajtjes së tij. Ne e kemi zakon, mendoj unë, të 
ndiejmë, ose të mendojmë se vuajtja e tij e madhe ishte të gozhduarit 
në kryq dhe lënia i varur atje. Por, ajo ishte një periudhë në historinë 
e botës kur mijëra njerëz vuanin në atë mënyrë. Kështu vuajtja e tij, 
përsa i përket kryqit, nuk ishte më shumë se vuajtja e njerëzve të tjerë 
që ishin kryqëzuar po ashtu. Cila, atëherë, ishte vuajtja e tij e madhe? 
Dëshiroj që ne të mund ta ngulisim këtë fakt në mendjen e çdo anë-
tari të kësaj Kishe: Vuajtja e tij e madhe ndodhi madje përpara se ai të 
shkonte në kryq. Ishte në Kopshtin e Gjetsemanit, kështu na tregojnë 
shkrimet e shenjta, që gjaku pikoi nga çdo por i trupit të tij; dhe në 
agoninë e skajshme të shpirtit të vet, ai i thirri Atit të tij. Nuk ishin 
gozhdët që u ngulën në duart dhe këmbët e tij. Tani mos më pyesni se 
si u bë ajo, sepse nuk e di. Askush nuk e di. Ajo që dimë, është se në 
një farë mënyre ai mori mbi vete atë gjobë të skajshme. Ai mori mbi 
vete të gjitha shkeljet tona dhe pagoi një çmim, një çmim të mundimit.

Mendoni për Shpëtimtarin duke mbajtur barrën e bashkuar të çdo 
– mundimi – vetjak në një farë mënyre, të cilën ju them, unë nuk 
mund ta kuptoj; thjesht e pranoj – që i shkaktoi atij të vuante një 
agoni dhembjeje, e krahasuar me të cilën, ngulja e gozhdëve në du-
art dhe këmbët e tij ishte shumë e vogël. Ai i thirri në vuajtjen e Tij, 
Atit të Tij: “Në qoftë se është e mundur, largoje këtë kupë!” dhe ajo 
nuk do të largohej [shih Mateu 26:42; Marku 14:36; Lluka 22:42]. Më 
lini t’ju lexoj një ose dy fjalë këtu për çka thotë Zoti lidhur me atë:

“Pasi vër re, unë, Perëndia, i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë, 
që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen; 

Por nëse nuk do të pendohen, ata duhet të vuajnë po aq sa unë; 

Vuajtje që më bëri mua, madje Perëndi, më i madhi i të gjithëve, 
të dridhem për shkak të dhembjes e të më dalë gjak nga çdo por 
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dhe të vuaj si në trup e në shpirt – dhe të dëshiroj që të mos e pi 
kupën e hidhur e të mpakem –

Megjithatë, lavdi i qoftë Atit dhe unë mora pjesë e i mbarova 
përgatitjet e mia për fëmijët e njerëzve”. [DeB 19:16–19.]

Kur e lexoj atë, ajo më bën të përulur. Dashuria e tij për njerëzi-
min, për botën, ishte kaq e madhe sa ai ishte i gatshëm të mbante 
një barrë që asnjë njeri i vdekshëm nuk mund ta mbante dhe të 
paguante një çmim të tmerrshëm që asnjë njeri tjetër nuk mund ta 
kishte paguar ndonjëherë, që ne të mund të shpëtonim.11

Biri i Perëndisë [tha]: “Do të shkoj poshtë dhe do të paguaj çmi-
min. Do të jem Shëlbuesi dhe do t’i shëlbej njerëzit nga shkelja e 
Adamit. Do të marr mbi vete mëkatet e botës dhe do ta shëlbej ose 
shpëtoj çdo shpirt nga vetë mëkatet e tij, atë që do të pendohet.” 12

Le ta ilustrojmë: Një burrë duke ecur përgjatë rrugës, ndodh të 
bjerë në një gropë kaq të thellë dhe të errët sa nuk mund të ngjitet 
në sipërfaqe dhe të rifitojë lirinë e tij. Si mund ta shpëtojë ai vetve-
ten nga gjendja e tij e vështirë? Jo nëpërmjet ndonjë përpjekje nga 
ana e tij, sepse nuk ka ndonjë rrugë shpëtimi brenda në gropë. Ai 
thërret për ndihmë dhe një njeri shpirtmirë, duke i dëgjuar thirrjet 
e tij për ndihmë, nxiton që ta ndihmojë dhe duke zbritur një shka-
llë, i jep atij mënyrën me anë të së cilës mund të ngjitet përsëri në 
sipërfaqen e tokës. Kjo ishte pikërisht gjendja në të cilën Adami e 
vuri vetveten dhe pasardhësit e tij, kur hëngri frutin e ndaluar. Për-
derisa të gjithë njerëzit ishin së bashku në gropë, askush nuk mund 
ta arrinte sipërfaqen dhe t’i ndihmonte të tjerët. Gropa ishte dëbimi 
nga prania e Zotit dhe vdekja fizike, shpërbërja e trupit. Dhe ngaqë 
të gjithë njerëzit ishin të nënshtruar ndaj vdekjes, askush nuk mund 
ta siguronte mënyrën e shpëtimit.13

Shpëtimtari afrohet, duke mos qenë i nënshtruar ndaj gropës, 
dhe ul shkallën. Ai zbret në gropë dhe e bën të mundur që ne ta 
përdorim shkallën për të shpëtuar.14

Në mëshirën e tij të përjetshme, Ati i dëgjoi thirrjet e fëmijëve të 
tij dhe dërgoi Birin e tij të Vetëmlindur, i cili nuk ishte i nënshtruar 
ndaj vdekjes, as mëkatit, për të siguruar mënyrën e shpëtimit. Këtë 
ai e bëri nëpërmjet shlyerjes së tij të pafundme dhe ungjillit të 
përjetshëm.15
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Mirënjohja e zemrave tona duhet të mbushet jashtë mase me da-
shuri dhe bindje për mëshirën e madhe dhe të dhembshur [të Shpë-
timtarit]. Për atë që ai ka bërë, ne nuk duhet të dështojmë në bërjen 
e asaj që ai pret prej nesh. Ai na bleu me një çmim, çmimin e vuajtjes 
së tij të madhe dhe të derdhjes së gjakut të tij kur u flijua në kryq.16

4
Duke ndërtuar mbi themelin e Shlyerjes së Jezu Krishtit, 

ne punojmë për shpëtimin tonë gjatë vdekshmërisë.

Shpëtimtari ynë, Jezu Krishti, është figura qendrore në këtë plan 
të madhërishëm për përparim dhe shpëtim.17

Duke ndërtuar mbi themelin e shlyerjes, plani i shpëtimit përbë-
het nga pikat e mëposhtme:

Së pari, ne duhet të kemi besim në Zotin Jezu Krisht; ne duhet 
ta pranojmë atë si Birin e Perëndisë; ne duhet ta vendosim besimin 
tonë tek ai, të mbështetemi tek fjala e tij dhe të dëshirojmë të ma-
rrim bekimet që vijnë nga bindja ndaj ligjeve të tij.

Së dyti, ne duhet të pendohemi për mëkatet tona; ne duhet ta 
braktisim botën; ne duhet të marrim vendim në zemrat tona, pa 
dyshim, se do të jetojmë jetë hyjnore dhe të drejtë.

Së treti, ne duhet të pagëzohemi në ujë, nën duart e një admini-
stratori të ligjshëm, i cili ka fuqi të lidhë në tokë dhe të vulosë në qi-
ell; ne duhet, nëpërmjet kësaj ordinance të shenjtë, të hyjmë në një 
besëlidhje për t’i shërbyer Zotit dhe për t’i mbajtur urdhërimet e tij.

Së katërti, ne duhet të marrim dhuratën e Frymës së Shenjtë; ne 
duhet të lindemi përsëri; ne duhet t’i kemi flakur mëkatin dhe pau-
dhësinë nga shpirtrat tanë, si të ishte nga zjarri; ne duhet të fitojmë 
një krijim të ri me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë.

Së katërti, ne duhet të durojmë deri në fund; ne duhet t’i mbajmë 
urdhërimet pas pagëzimit; ne duhet të punojmë për shpëtimin tonë 
me frikë dhe duke u dridhur përpara Zotit; ne duhet të jetojmë 
në mënyrë të tillë që të fitojmë tiparet e perëndishmërisë dhe të 
bëhemi lloji i njeriut që mund të gëzojë lavdinë dhe mrekullitë e 
mbretërisë çelestiale.18

Tani unë dëshmoj se këto ligje, të cilave duhet t’u binden njerëzit 
që të fitojnë shpëtim, dhe të cilat përbëjnë ungjillin e Jezu Krishtit, 
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u janë zbuluar në këtë kohë profetëve dhe apostujve dhe se ata tani 
administrohen nga kisha e tij, që ai e ka krijuar përsëri në tokë.19

Ne jemi, të gjithë ne këtu në këtë botë të vdekshme, në provë. Ne 
u dërguam këtu në radhë të parë për të fituar tabernakuj [trupa] për 
shpirtrat tanë të përjetshëm; së dyti, për t’u provuar me anë të spro-
vës, për të pasur shqetësim, si dhe gëzimin e lumturinë e shumtë që 
mund të fitohen nëpërmjet një besëlidhjeje të shenjtë të bindjes ndaj 
parimeve të përjetshme të ungjillit. Vdekshmëria, siç i njoftoi Lehi fë-
mijët e tij, është një “gjendje prove”. (2 Nefi 2:21.) Është këtu ku do të 
vihemi në provë dhe testohemi për të parë nëse ne, kur të largohemi 

“Shpëtimtari ynë, jezu Krishti, është figura qendrore në këtë 
plan të madhërishëm për përparim dhe shpëtim.”
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nga prania e Atit tonë të Përjetshëm, por akoma të udhëzuar në udhën 
drejt jetës së përjetshme, do ta duam dhe nderojmë atë dhe do të jemi 
të vërtetë ndaj Birit të tij të Dashur, Jezu Krishtit.20

Ne erdhëm këtu për t’u testuar dhe për të përjetuar sprova, në-
përmjet ardhjes në kontakt me të ligën, ashtu edhe me të mirën. 
. . . Ati i ka lejuar Satanin dhe ushtritë e tij për të na tunduar, por 
nëpërmjet udhërrëfimit të Shpirtit të Zotit dhe urdhërimeve të dhëna 
nëpërmjet zbulesës, ne përgatitemi për të bërë zgjedhjen tonë. Nëse 
bëjmë të këqija, ne na është premtuar se vërtet do të ndëshkohemi; 
nëse bëjmë të mira, ne do të marrim vërtet shpërblimin e përjet-
shëm të drejtësisë.21

Kjo gjendje prove e vdekshme [është] një periudhë e shkurtër, 
thjesht një hapësirë e shkurtër që lidh përjetësinë e shkuar me për-
jetësinë e ardhshme. Përsëri ajo [është] një periudhë me rëndësi të 
pamasë. . . . Kjo jetë është periudha më jetike në ekzistencën tonë 
të përjetshme.22

5
Të gjithë njerëzit do ta marrin bekimin e ringjalljes 

nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Ne erdhëm në këtë botë për të vdekur. Ajo u kuptua përpara se ne 
të vinim këtu. Ajo është pjesë e planit, i tëri i diskutuar dhe i përshtatur 
përpara se njerëzit të vendoseshin në tokë. . . . Ne ishim të gatshëm 
dhe të përgatitur bënim atë udhëtim nga prania e Perëndisë në botën 
e shpirtrave për në botën e vdekshme, këtu për të vuajtur gjithçka që 
i përket kësaj jete, kënaqësitë e saj dhe hidhërimet e saj, dhe për të 
vdekur; dhe vdekja është po aq thelbësore sa dhe lindja.23

Vdekja fizike, ose vdekja e njeriut të vdekshëm, nuk është një 
ndarje e përhershme e shpirtit dhe e tabernakullit të mishit, pava-
rësisht nga fakti që trupi kthehet përsëri tek elementet, por është 
vetëm një ndarje e përkohshme që do të pushojë në ditën e ri-
ngjalljes, kur trupi do të thirret të dalë nga pluhuri për të jetuar 
përsëri, i kontrolluar prej shpirtit. Ky bekim u vjen të gjithë njerëzve 
nëpërmjet shlyerjes së Krishtit, pavarësisht nga mirësia ose ligësia e 
tyre ndërkohë që ishin në vdekshmëri. Pali tha se do të kishte një 
ringjallje si të të drejtëve edhe të të padrejtëve (Veprat e Apostujve 
24:15) dhe Shpëtimtari tha se të gjithë ata që ishin në varret e tyre, 
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duhet ta dëgjonin zërin e tij dhe duhet të vinin “ata që kanë bërë të 
mira, në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë bërë të liga, në ringjalljen 
e dënimit” (Gjoni 5:29).24

Çdo pjesë thelbësore e çdo trupi do të rivendoset në vendin e 
saj të duhur përsëri në ringjallje, pavarësisht se ç’mund të bëhet 
me trupin në vdekje. Nëse digjet nga zjarri, e hanë peshkaqenët, 
pavarësisht se ç’mund të bëhet. Çdo pjesë thelbësore e tij do të 
rivendoset në vendin e duhur.25

Shpirtrat nuk mund të bëhen të përsosur pa trupin prej mishi 
dhe kockash. Ky trup dhe shpirti i tij sillen në pavdekshmëri dhe 
në bekimet e shpëtimit nëpërmjet ringjalljes. Pas ringjalljes nuk do 
të ketë më ndarje përsëri, trupi dhe shpirti bëhen të lidhur në më-
nyrë të pandarë, që njeriu të mund të marrë një plotësi të gëzimit. 
Në asnjë mënyrë tjetër, përveç nga lindja në këtë jetë dhe ringjallja, 
mund të bëhen shpirtrat të ngjashëm me Atin tonë të përjetshëm.26

6
Besnikët do të trashëgojnë jetë të përjetshme 
me familjet e tyre në praninë e Atit Qiellor.

Disa njerëz trashëgojnë pasuri nëpërmjet punës së etërve të tyre. 
Disa njerëz nëpërmjet trashëgimisë ngrihen në frone, në fuqi dhe po-
zitë në botë, mes bashkëqenieve të tyre. Disa kërkojnë si trashëgimi 
dituri dhe famë të botës, nëpërmjet zbatimit të punës dhe këmbë-
nguljes së tyre vetjake; por ka një trashëgimi që është më e vlefshme 
se të gjitha, ajo është trashëgimia e ekzaltimit të përjetshëm.

Shkrimet e shenjta thonë se jeta e përjetshme – që është jeta që 
zotërohet nga Ati ynë i Përjetshëm dhe Biri i tij, Jezu Krishti, – është 
dhurata më e madhe e Perëndisë [shih DeB 14:7]. Atë do ta marrin 
vetëm ata, të cilët janë të pastruar nga i gjithë mëkati. Ajo u prem-
tohet atyre, “të cilët kanë sukses nëpërmjet besimit dhe vulosen me 
anë të Shpirtit të Shenjtë të premtimit, që Ati e derdh mbi të gjithë 
ata që janë të drejtë dhe të vërtetë. Janë ata që janë kisha e të Parë-
lindurit. Janë ata, në duart e të cilëve Ati ka dhënë gjithçka.” [DeB 
76:53–55; shih edhe vargun 52.] 27

Ky plan i shpëtimit është i përqendruar te familja. . . . [Ai] krijohet 
për të na bërë të aftë të krijojmë njësi familjare të përjetshme për 
veten tonë.28
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Ata të cilët marrin ekzaltimin në mbretërinë çelestiale, do të kenë 
“vazhdimësi [të] farës përherë”. Ata do të jetojnë brenda marrëdhë-
nies familjare.29

Ne mësohemi në ungjillin e Jezu Krishtit se organizimi familjar do 
të jetë, për aq sa merret parasysh ekzaltimi çelestial, një organizim 
që është i plotë, një organizim i lidhur nga babai, nëna dhe fëmijët e 
një brezi me babanë, nënën dhe fëmijët e brezit pasues dhe kështu 
duke u zgjeruar dhe duke u shpërndarë deri në mbarim të kohës.30

Këto bekime të lavdishme të trashëgimisë së përjetshme . . . nuk 
vijnë, përveçse nëpërmjet gatishmërisë për të mbajtur urdhërimet 
dhe madje për të vuajtur me Krishtin, në qoftë se do të nevojitet. 
Me fjalë të tjera, kandidatët për jetë të përjetshme – dhuratën më të 
madhe të Perëndisë – pritet të vendosin gjithçka kanë në altar, nëse 
do të kërkohet, sepse edhe atëherë, edhe po t’u kërkohet të japin 
jetën e tyre për kauzën e tij, ata nuk mund ta paguajnë atë kurrë 
për bekimet e bollshme, që merren dhe u premtohen mbi bazën e 
bindjes ndaj ligjeve dhe urdhërimeve të tij.31

Kur kemi dalë nga bota dhe e kemi marrë ungjillin në plotësinë 
e tij, ne jemi kandidatë për lavdinë çelestiale; jo, ne jemi më shumë 
se kandidatë, në qoftë se jemi besnikë, sepse Zoti na ka dhënë sigu-
rinë se, nëpërmjet besnikërisë sonë, ne do të hyjmë në mbretërinë 
çelestiale. . . .

. . . Le të jetojmë në mënyrë të tillë që do të jemi vërtet të sigu-
ruar për vendin tonë dhe kështu të mund të dimë, nëpërmjet jetës 
që jetojmë, se do të hyjmë në praninë e Tij dhe do të jetojmë me 
Të, duke marrë plotësinë e bekimeve që janë premtuar. Kush mes 
shenjtorëve të ditëve të mëvonshme do të kënaqet me ndonjë gjë 
që nuk është plotësia e shpëtimit që na premtohet? . . . Është e ne-
vojshme për ne, në përulësinë tonë dhe në shpirtin e pendimit, të 
ecim gjithnjë përpara; duke i mbajtur urdhërimet deri në fund, sepse 
shpresa jonë dhe qëllimi ynë është jeta e përjetshme dhe ajo është 
jeta në praninë e Atit dhe të Birit; “Kjo është jeta e përjetshme”, tha 
Zoti, “të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin 
që ti ke dërguar”. [Gjoni 17:3.] 32

Unë qëndroj tani, në atë që mund ta quaj mugëtira e jetës, me 
kuptueshmërinë se në një ditë jo shumë të largët, unë do të thirrem 
që të jap llogari për kujdestarinë time të vdekshme. . . .
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Jam i sigurt se ne të gjithë e duam Zotin. Unë e di se ai jeton dhe 
mezi pres atë ditë kur unë do ta shoh fytyrën e tij dhe shpresoj të dë-
gjoj zërin e tij të më thotë: “Eja, [i] bekuar [i] Atit tim; merr në trashëgim 
mbretërinë që u bë gati për [ty] që nga krijimi i botës”. (Mateu 25:34.)

Dhe unë lutem që ky të mund të jetë fati i lumtur për të gjithë 
ne, në kohën tonë të duhur.33

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Ndërsa	lexoni	fjalët	nga	ditari	në	pjesën	“Nga	Jeta	e	Jozef	Fild-

ing Smithit”, mendoni për një kohë kur ju gjetët ngushëllim në 
dëshminë tuaj për planin e shpëtimit. Si mund ta ndihmoni një 
anëtar të familjes ose një mik për të marrë ngushëllim të tillë?

•	 Si	mund	të	na	ndihmojnë	mësimet	e	Presidentit	Smith	rreth	kë-
shillit në qiell, kur përballemi me sprova? (Shih pjesën 1.)

•	 Presidenti	Smith	na	mësoi	se	“nuk	duhet	të	humbasim	nga	men
dja faktin që [Rënia e Adamit dhe Evës] solli bekime” (pjesa 2). 
Përse mendoni se është e rëndësishme ta kujtoni këtë të vërtetë? 
Cilat janë disa bekime që keni marrë si pasojë e Rënies?

•	 Në	pjesën	3,	si	lidhet	me	jetën	tonë	shembulli	i	Presidentit	Smith	
për një njeri që ra në gropë? Mendoni lidhur me mënyrën se si 
Shpëtimtari ju ka shpëtuar nëpërmjet Shlyerjes së Tij.

•	 Çfarë	sugjerojnë	fjalët	e	Presidentit	Smith	në	pjesën	4	lidhur	me	
qëllimin e jetës sonë në tokë? Çfarë na ka dhënë Zoti për të na 
ndihmuar të kalojmë me siguri përmes kësaj kohe të testimit?

•	 Si	mund	ta	ndihmoni	dikë	të	kuptojë	deklaratën	e	Presidentit	
Smith në pjesën 5 se “vdekja është po aq thelbësore sa edhe 
lindja”? Si ka ndikuar në jetën tuaj doktrina e ringjalljes?

•	 Në	çfarë	mënyrash	është	pasuria	e	botës	e	ndryshme	nga	“tra-
shëgimia e përjetshme” që mund të marrim nëpërmjet planit të 
shpëtimit? (Shih pjesën 6.) Si mund të na ndihmojë të kuptuarit 
e këtyre ndryshimeve për t’u përgatitur për jetë të përjetshme?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Jobi 38:4–7; 2 Nefi 2:15–29; 9:5–27; Alma 12:20–35; DeB 19:16–

19; Moisiu 5:10–12
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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 ma-
nuale mësimi dhe materiale të tjera. Është e paktë nevoja për mate-
rial komentues ose materiale të tjera referimi” (Teaching, No Greater 
Call: A Resource Guide for Gospel Teaching [1999], f. 52).
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Forcimi dhe Ruajtja e Familjes

“Është vullneti i Zotit që të forcohet 
dhe të ruhet njësia familjare.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith shpalli: “Familja është organizata 
më e rëndësishme në kohë apo në përjetësi” 1. Ai e mësoi këtë 
shumë qartësisht në vetë shtëpinë e tij, duke dhënë një shembull si 
bashkëshort, baba dhe gjysh i dashur. Pavarësisht programit të tij të 
ngjeshur ditor si Apostull, ai gjithmonë gjente kohë për familjen e 
tij, “që të plotësonte për ditët që ishte larg, duke e dyfishuar dozën 
e dashurisë për ta kur ishte në shtëpi” 2.

Gruaja e dytë e Presidentit Smith, Ethel, një herë u pyet: “A do të 
na tregoni diçka rreth njeriut që ju njihni?” E vetëdijshme se shumë 
anëtarë të Kishës e shihnin bashkëshortin e saj si tepër të ashpër, 
ajo u përgjigj:

“Ju më kërkoni t’ju tregoj për njeriun që unë njoh. Shpesh kam 
menduar se kur të jetë larguar, njerëzit do të thonë: ‘Ai është një 
njeri shumë i mirë, i sinqertë, i bindur ndaj doktrinës etj’. Ata do 
të flasin për të ashtu si publiku e njeh; por njeriu që ata kanë në 
mendje është shumë ndryshe nga njeriu që unë njoh. Njeriu që unë 
njoh është një bashkëshort dhe baba i mirë e i dashur, për të cilin 
qëllimi më i madh në jetë është ta bëjë familjen e tij të lumtur, duke 
e harruar plotësisht veten në përpjekjet e tij për ta bërë këtë. Ai 
është njeriu që vë në gjumë fëmijën që grindet, që u tregon histori 
të vegjëlve përpara se t’i zërë gjumi, që nuk është kurrë shumë i 
lodhur apo i zënë me punë për të qëndruar vonë natën apo për t’u 
ngritur herët në mëngjes për t’i ndihmuar fëmijët më të mëdhenj 
që të zgjidhin probleme të ndërlikuara shkollore. Kur një anëtar i 
familjes sëmuret, njeriu që unë njoh kujdeset me dhembshuri për 
të sëmurin dhe i shërben atij. Ata qajnë për të atin, duke e parë 
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praninë e tij si një ilaç për sëmundjet e tyre. Janë duart e tij që 
lidhin plagët, krahët e tij që i japin kurajë të vuajturit, zëri i tij që i 
këshillon ata butësisht kur gabojnë, derisa bëhet lumturia e tyre që 
të bëjnë gjënë që do ta bëjë atë të lumtur. . . .

Njeriu që unë njoh është jo egoist, që nuk ankohet, i vëmend-
shëm, i kujdesshëm, zemërdhembshur, që bën çdo gjë brenda mun-
dësive të tij për ta bërë jetën shumë të gëzueshme për të dashurit e 
tij. Ky është njeriu që unë njoh.” 3

Fëmijët e Presidentit Smith ndanë shembuj të përpjekjeve të tij 
për ta forcuar dhe ruajtur familjen e tij dhe “për ta bërë jetën shumë 
të gëzueshme” për ta. Në një biografi të Jozef Filding Smithit, bash-
kautorët Jozef Filding Smith i Riu dhe Xhon J. Stjuart përfshinë 
kujtimin në vijim: “Ishte një ditë e lumtur për fëmijët e tij, kur panë 
babin e tyre që vuri një përparëse dhe filloi të piqte shumë ëmbël-
sira. Ëmbëlsira e përzier me rrush të thatë, mollë, erëza etj, ishte një 
nga të parapëlqyerat e tij. Ai e bëri vetë mbushjen me këtë përzierje. 
Por ai provoi edhe lloje të tjera ëmbëlsirash: me mollë, qershi, pje-
shkë dhe kungull. Përpjekjet e tij për të bërë ëmbëlsira u bënë një 
projekt familjar, kur fëmijët u dërguan andej-këndej [në shtëpi] që 
të ndihmonin për të mbledhur mjetet dhe përbërësit e nevojshëm. 
Aroma e mrekullueshme dhe tunduese e ëmbëlsirave që piqeshin 
në furrën e madhe e bënë familjen të lumtur ndërsa mezi prisnin 
t’i hanin ato. Ai i kontrollonte ato me kujdes ndërsa piqeshin, që 
të mos i nxirrte më herët apo më vonë. Ndërkohë, Etheli përziente 
porcionin e akullores së bërë në shtëpi dhe fëmijët e bënë me radhë 
që të rrotullonin dorezën e makinës së akullores.” 4

Daglas A. Smith tha se ai dhe babai i tij kishin një “marrëdhënie 
të shkëlqyer”. Ai tregoi shembuj të veprimtarive që ata i pëlqenin 
së bashku: “Një herë në kaq kohë ne bënim boks ose të paktën 
shtireshim sikur bënim boks. Kisha shumë respekt për ta goditur 
dhe ai kishte shumë dashuri për të më goditur. . . . Pak a shumë 
ishte si të bëje boks me një kundërshtar imagjinar. Ne luanim shah 
dhe gëzohesha kur e mundja. Tani, kthej kokën pas dhe mendoj se 
ndoshta humbja ishte e parapërgatitur.” 5

Amelia Smith Mek-Konki kujtoi: “Ishte pothuajse qejf të sëmure-
she sepse ai na kushtonte vëmendje të veçantë. . . . Ai na argëtonte 
duke na vënë muzikë të mirë në fonogramin e vjetër të Edisonit. 
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Për kënaqësinë tonë, ai kërcente ose marshonte nëpër dhomë dhe 
madje përpiqej të këndonte. . . . Ai na sillte portokaj të bukur, të 
mëdhenj e të ëmbël dhe ulej mbi shtrat për t’i qëruar, më pas na 
jepte thelë pas thele. Ai na tregonte histori për fëmijërinë e tij ose 
se si babai i tij kujdesej për të kur ishte i sëmurë. Nëse ishte e për-
shtatshme, ai na jepte një bekim.” 6 Amelia gjithashtu, zbuloi meto-
dën e babait të saj për disiplinimin e fëmijëve të tij: “Nëse ndonjëri 
prej nesh kishte nevojë të korrigjohej për ndonjë sjellje jo të mirë, 
ai thjesht vendoste duart e tij në shpatullat tona dhe duke na parë 
drejt e në sy me një shikim të lënduar, thoshte: ‘Do doja që fëmijët 
e mi të ishin të mirë’. Asnjë shuplakë apo ndëshkim tjetër nuk do 
të kishte qenë ndonjëherë më i efektshëm.” 7

Dashuria dhe vëmendja e Presidentit Smith ndaj fëmijëve të tij 
shtrihej edhe te nipërit e mbesat e tij. Nipi i tij Hoit W. Bruster i 
Riu tregoi për një rast kur, si një misionar në Holandë, ai u lejua të 
merr te pjesë në përkushtimin e Tempullit të Londrës në Angli në 
1958-ën. Kur ai dhe misionarë të tjerë hynë në sallën e mbledhjes, 
gjyshi i tij e pa atë. Hoit më vonë kujtoi: “Pa asnjë moment ngurrimi, 
ai u ngrit nga karrigia e tij dhe zgjati krahët, duke ma bërë me she-
një që të shkoja drejt tij. Në atë moment nuk pashë Jozef Filding 
Smithin, Presidentin e Këshillit të Dymbëdhjetë Apostujve . . . por 
një gjysh që pa një nga nipërit e tij, për të cilin ai kishte dashuri të 
madhe. Nuk ngurrova të shkëputesha nga grupi dhe të nxitoja te 
podiumi, ku ai më përqafoi dhe më puthi përpara gjithë asaj asam-
bleje solemne. Për mua ai ishte një nga momentet më të shenjta dhe 
më të paharrueshme të jetës sime.” 8

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Familja është organizata më e rëndësishme 
në kohë apo në përjetësi.

Më lejoni t’ju kujtoj pikërisht se sa e rëndësishme është njësia 
familjare në planin e përgjithshëm të Atit tonë në qiell. Në fakt, 
organizimi i Kishës me të vërtetë ekziston për të ndihmuar familjen 
dhe anëtarët e saj për të arritur ekzaltimin. 
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Bashkimi familjar dhe zotimi familjar ndaj ungjillit janë kaq të 
rëndësishme saqë kundështari e ka drejtuar shumicën e vëmendjes 
e së tij për shkatërrimin e familjeve në shoqërinë tonë. Në çdo anë 
ka sulm mbi integritetin moral themelor të familjes, si themeli i asaj 
që është e mirë dhe fisnike në jetë. . . . Liberalizimi i ligjeve të abor-
tit kudo në botë sugjeron shpërfilljen ekzistuese për shenjtërinë e 
jetës. Familjet po copëtohen nga përdorimi në rritje i drogave të 
paligjshme dhe abuzimit të drogave të ligjshme. Mosrespektimi për 
njerëzit me autoritet nga shumë e më shumë të rinj zakonisht fillon 
me mosrespektimin dhe mosbindjen në shtëpi. . . .

Teksa forcat e së ligës e sulmojnë individin duke shkatërruar 
rrënjët e tij familjare, bëhet vendimtare për prindërit shenjtorë të 
ditëve të mëvonshme që të mbajnë dhe forcojnë familjen. Ndoshta 
mund të ketë pak individë shumë të fortë që mund të mbijetojnë 
pa mbështetjen e një familjeje, por shumë prej nesh kanë nevojë 
për dashurinë, mësimin dhe pranimin që vjen nga ata që na kanë 
shumë për zemër. 9

Ka disa të vërteta të vjetra të cilat do të jenë të vërteta për aq kohë 
sa bota të qëndrojë, dhe që nuk mund t’i ndryshojë asnjë nivel për-
parimi. Njëra nga këto është që familja (organizata që përbëhet nga 
babai, nëna dhe fëmijët) është themeli i të gjitha gjërave në  Kishë; 
një tjetër, që mëkatet kundër jetës familjare të pastër e të shën-
detshme janë ato të cilat, nga të gjitha të tjerat, në fund me siguri 
kanë pasojat më të rënda mbi kombet në të cilat ato ndodhin. . . .

Shumë më e rëndësishme sesa pyetja për punën apo pasurinë e 
njerëzve, është pyetja se si drejtohet jeta e tyre familjare. Të gjitha 
gjërat e tjera janë me pasoja të vogla, për aq kohë sa ka shtëpi të 
vërteta dhe për aq kohë sa ata që i përbëjnë këto shtëpi bëjnë de-
tyrën e tyre ndaj njëri-tjetrit. 10

Nuk ka zëvendësues për një shtëpi të drejtë. Kjo mund të mos 
merret shumë parasysh në botë, por është dhe duhet të jetë në Ki-
shën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Familja 
është njësia në mbretërinë e Perëndisë. 11

Familja është organizata më e rëndësishme në kohë apo në për-
jetësi. . . . Është vullneti i Zotit që të forcohet dhe të ruhet njësia 
familjare. Ne u lutemi etërve që të marrin vendin që u takon si kreu 
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i shtëpisë. Ne u kërkojmë nënave që t’i mbështesin dhe t’i përkrahin 
bashkëshortët e tyre dhe të jenë dritë për fëmijët e tyre.12

Ungjilli është i përqendruar te familja; ai duhet të jetohet në famil je. 
Është këtu që ne marrim formimin tonë më të madh dhe më të 
 rëndësishëm, teksa kërkojmë të krijojmë për veten tonë njësi familjare 
të përjetshme, të modeluara sipas familjes së Perëndisë Atit tonë. 13

2
Zoti e krijoi familjen për të qëndruar përjetësisht. 

Martesa, kemi mësuar, është një parim i përjetshëm i shuguruar 
përpara krijimit të botës dhe u themelua në këtë tokë përpara se 
vdekja të hynte në të. Prindërit tanë të parë u urdhëruan që të shu-
moheshin dhe të mbushnin tokën. Natyrshëm vijon që organizimi 
i familjes kishte për qëllim të ishte edhe i përjetshëm. Në planin e 
përgatitur për këtë tokë, ligjet që qeverisin në botën çelestiale u 

“organizimi i Kishës me të vërtetë ekziston për të ndihmuar 
familjen dhe anëtarët e saj për të arritur ekzaltimin.”
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bënë themeli. Vepra e madhe dhe lavdia e Zotit është “të bëj[ë] të 
ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriut”. [Moisiu 1:39.] E 
vetmja mënyrë që kjo mund të bëhet është nëpërmjet martesës dhe 
familjes, në fakt ky është rregulli i përjetshëm midis të ekzaltuarve 
dhe ka qenë botë pa fund. 14

Plani i dhënë në Ungjill për qeverisjen e njeriut në këtë tokë 
është tipike e ligjit që qeveris mbretërinë e Perëndisë. A është e 
mundur të përfytyrosh një burim më të madh dhembjeje sesa të 
lihesh në botën e përjetshme pa të drejtë për babanë ose nënën 
apo fëmijët? Mendimi për një komb pa njësinë familjare si themelin 
e saj bazë, ku të gjithë qytetarët janë relativisht të huaj për njëri- 
tjetrin dhe ku nuk gjendet dashuria e natyrshme; ku asnjë lidhje fa-
miljare nuk i lidh grupet së bashku, është një mendim i tmerrshëm. 
Një gjendje e tillë mund të çojë vetëm drejt një fundi – anarki dhe 
shpërbërje. A nuk është e arsyeshme të besosh të njëjtën gjë në 
lidhje me mbretërinë e Perëndisë? Nëse në atë mbretëri, nuk do të 
kishte lidhje familjare dhe të gjithë burrat dhe gratë të ishin “engjëj” 
pa lidhje familjare natyrale, siç besojnë shumë njerëz, a mund të 
ishte ai një vend lumturie – një qiell? 15

Në tempullin e Zotit, një çift shkon për t’u vulosur ose martuar 
për kohën dhe për gjithë përjetësinë. Fëmijët e lindur në atë bash-
kim do të jenë fëmijët e atij babai dhe asaj nëne jo vetëm në jetën 
në vdekshmëri por në të gjithë përjetësinë, dhe ata bëhen anë-
tarë të familjes së Perëndisë në qiell e në tokë, siç thuhet nga Pali 
[shih Efesianëve 3:14–15] dhe ai rregull familjar nuk duhet të thyhet 
kurrë. . . .

. . . Ata fëmijë që u lindin atyre kanë të drejtën e shoqërimit të 
atit dhe nënës, dhe ati e nëna janë të detyruar përpara Atit të tyre 
të Përjetshëm për të qenë të vërtetë ndaj njëri-tjetrit dhe për t’i rritur 
ata fëmijë në dritë e të vërtetë, që në përjetësitë që do të vijnë, të 
jenë një – një familje brenda familjes së madhe të Perëndisë. 16

Ne duhet të kujtojmë, si shenjtorë të ditëve të mëvonshme, se 
jashtë mbretërisë çelestiale nuk ka organizim familjar [pas vdekjes]. 
Ai organizim është ruajtur për ata që janë të gatshëm të qëndrojnë 
në çdo besëlidhje dhe në çdo detyrim që jemi thirrur për të pranuar, 
ndërsa udhëtojmë këtu në këtë jetë të vdekshme. 17
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Mbretëria e Perëndisë do të jetë një familje e madhe. Ne e qu-
ajmë veten vëllezër e motra. Ne me të vërtetë bëhemi bashkëtra-
shëgimtarë me Jezu Krishtin nëpërmjet ungjillit të Jezu Krishtit [shih 
Romakëve 8:16–17], bij dhe bija të Perëndisë, dhe me të drejta për 
plotësinë e bekimeve të mbretërisë së tij, nëse do të pendohemi 
dhe mbajmë urdhërimet. 18

Shpresa e jetës së përjetshme, duke përfshirë ribashkimin e anë-
tarëve të familjes kur të ndodhë ringjallja, i sjell zemrës dashuri 
dhe dhembshuri më të madhe për çdo anëtar të familjes. Me këtë 
shpresë, bashkëshortët janë të prirur t’i duan bashkëshortet e tyre 
me një dashuri më të fortë e më të shenjtë; dhe bashkëshortet në të 
njëjtën mënyrë t’i duan bashkëshortët e tyre. Ndjenja dhe përkuj-
desja e dhembshur nga ana e prindërve për fëmijët e tyre është 
rritur, sepse fëmijët bëhen të afërt me ta me lidhje dashurie dhe 
lumturie të cilat nuk mund të thyhen. 19

3
Ne i forcojmë dhe i ruajmë familjet tona kur 

kalojmë kohë së bashku, kur e duam njëri-tjetrin 
dhe kur e jetojmë ungjillin së bashku. 

Funksioni kryesor i një shtëpie të një shenjtori të ditëve të më-
vonshme është që të sigurojë se çdo anëtar i familjes punon për të 
krijuar mjedisin dhe kushtet në të cilat të gjithë mund të rriten drejt 
përsosmërisë. Për prindërit, kjo kërkon përkushtim kohe dhe energjie, 
shumë më tepër sesa vetëm sigurimi i nevojave fizike të fëmijëve të 
tyre. Për fëmijët, kjo nënkupton kontrollimin e prirjeve të lindura 
drejt egoizmit. 

A kaloni aq kohë sa duhet për ta bërë familjen dhe shtëpinë tuaj 
të suksesshme saç kaloni në ndjekjen e arritjeve shoqërore dhe 
profesionale? A jeni duke ia kushtuar energjinë tuaj më të mirë 
krijuese njësisë më të rëndësishme në shoqëri– familjes? Ose, a 
është marrëdhënia me familjen tuaj thjesht një pjesë monotone, 
joshpërblyese e jetës tuaj? Prindërit dhe fëmijët duhen të jenë të 
gatshëm që t’i vënë të parat përgjegjësitë familjare, me qëllim që të 
arrijnë ekzaltimin familjar. 20
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Shtëpia . . . është vendi ku ndërtohen karakteret njerëzore dhe 
mënyra sipas së cilës formohen varet nga marrëdhëniet që ek-
zistojnë midis prindërve dhe fëmijëve. Shtëpia nuk mund të jetë 
ajo që duhet të jetë veç nëse këto marrëdhënie janë të natyrës së 
duhur. Nëse ato janë kështu ose jo varet, është e vërtetë, nga të dy 
prindërit dhe fëmijët, por shumë më tepër nga prindërit. Ata duhet 
të bëjnë më të mirën e tyre. 21

“Oh, ik dhe më ler vetëm, mos më bezdis”, i tha një nënë e 
paduruar dhe me nxitim, vajzës së saj të vogël trivjeçare, e cila po 
përpiqej të ndihmonte për të bërë një punë të caktuar shtëpie. . . . 
Dëshira për të ndihmuar është e lindur te çdo fëmijë normal dhe 
prindërit nuk kanë asnjë të drejtë të ankohen. Nuk mund të ketë 
gjëra të tilla si punë angari kur të gjithë ndihmojnë me punët, dhe 
përmes të punuarit së bashku për të përfunduar këto detyra vjen 
shoqërimi më i këndshëm që mund të përjetohet. 

Nëse do të më duhej të sugjeroja një gjë që unë mendoj se ne si 
prindër na mungon më shumë, do të ishte mirëkuptimi dashamirës 
i fëmijëve tanë. Jetoni me fëmijët; ndiqini shtigjet e tyre. . . . Merrni 
vesh gjithçka që tërheq interesin e fëmijëve, jini miqësor me ta. 22

Ne jemi përpjekur t’i ndihmojmë prindërit të kuptojnë nevojën 
për t’u kushtuar më shumë vëmendje fëmijëve të tyre, duke pasur 
pak më shumë nga shpirti i ungjillit në shtëpitë e tyre, pak më 
shumë unitet dhe pak më shumë besim; pak më shumë përgjegjësi 
fetare, shpirtërore nga ana e etërve; gjithashtu nga nënat; më shumë 
nga mësimdhënia e ungjillit në shtëpi.23

Prindërve në Kishë ne u themi: “Duajeni njëri-tjetrin me gjithë 
zemrën tuaj. Mbajeni ligjin moral dhe jetojeni ungjillin. Rritini fë-
mijët tuaj në dritë e të vërtetë; mësojuni atyre të vërtetat shpëtuese 
të ungjillit; dhe bëjeni shtëpinë tuaj një qiell mbi tokë, një vend ku 
Shpirti i Zotit të mund të banojë dhe ku drejtësia të mund të mbre-
tërojë në zemrën e çdo anëtari.” 24

Lutem që Ati ynë Qiellor do të na japë të gjithëve ne forcën për 
të arritur potencialin tonë të vërtetë. Unë kërkoj Shpirtin e tij në 
shtëpitë e Kishës, që dashuria dhe harmonia të mund të gjenden 
atje. Ati ynë i ruajttë dhe i ekzaltoftë familjet tona. 25
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Teksa	lexoni	historitë	te	pjesa	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	Smithit”,	

mendoni se si shembulli i Presidentit Smith mund të jetë një udhë-
zues në jetën tuaj. Mendoni rreth mënyrave se si ju personalisht 
mund të përmirësoheni për të forcuar marrëdhëniet familjare. 

•	 Meditoni	mbi	rëndësinë	e	familjes	siç	është	përvijuar	në	pjesën	
1. Çfarë jeni duke bërë për ta përforcuar familjen tuaj kundër 
ndikimeve negative të botës?

•	 Presidenti	Smith	foli	për	“shpres[ën]	e	jetës	së	përjetshme,	duke	
përfshirë ribashkimin e anëtarëve të familjes kur të ndodhë ri-
ngjallja” (pjesa 2). Si ndikon kjo shpresë në bashkëveprimin tuaj 
me anëtarët e familjes? 

•	 Në	pjesën	3,	Presidenti	Smith	bën	tri	pyetje	që	depërtojnë	shpir
tin. Përgjigjuni këtyre pyetjeve në mendjen tuaj. Ndërsa lexoni 
këtë pjesë, merrni parasysh ndryshimet që mund të bëni në jetën 
tuaj që mund të përmirësojnë ndjenjën në shtëpinë tuaj.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Fjalët e Urta 22:6; 1 Nefi 8:37; DeB 88:119; 93:40–50; shih edhe 

“Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kërkojuni pjesëmarrësve që të zgjedhin një pjesë [nga kapitulli] 

dhe ta lexojnë në heshtje. Ftojini ata të mblidhen në grupe me nga 
dy ose tre njerëz që zgjodhën të njëjtën pjesë, dhe të diskutojnë për 
atë që kanë mësuar” (nga faqja VII e këtij libri).
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Presidenti jozef filding Smith tregoi arsyen e tij për thirrjen e shenjtorëve 
të ditëve të mëvonshme në pendim: “i dua anëtarët e Kishës”.
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Besimi dhe Pendimi

“Ajo që na duhet në Kishë, si edhe jashtë saj, është 
pendimi. Ne kemi nevojë për më shumë besim dhe 

më shumë vendosmëri për t’i shërbyer Zotit.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith dha mësim: “Falja e mëkateve vjen 
nëpërmjet besimit dhe pendimit të sinqertë” 1. Ai tha se “është e 
nevojshme, jo thjesht që të besojmë, por që të pendohemi”, dhe ai 
gjithashtu dha mësim se kur kryejmë vepra të mira me besim deri 
në fund, ne do të “marrim shpërblimin e besnikut dhe një vend 
në mbretërinë Çelestiale të Perëndisë” 2. Me dëshirën që të gjithë 
njerëzit ta marrin këtë shpërblim, ai dëshmoi për Jezu Krishtin dhe 
predikoi pendim gjatë gjithë shërbesës së tij.

Në fillimet e shërbimit të tij si Aposull, ai tha: “Kam menduar se 
ka qenë misioni im, duke qenë kaq i nxitur, mendoj, nga Shpirti i 
Zotit në udhëtimet e mia në kunjet e Sionit, për t’u thënë njerëzve 
se tani është dita e pendimit, dhe që t’u bëj thirrje shenjtorëve të 
ditëve të mëvonshme për të kujtuar besëlidhjet e tyre, premtimet 
që kanë bërë me Zotin, për të mbajtur urdhërimet e tij dhe për të 
ndjekur mësimet dhe udhëzimet e pleqve të Izraelit – profetëve të 
Perëndisë – siç janë shkruar në këto shkrime të shenjta. Në të gjitha 
gjërat ne duhet të ecim me përulësi dhe me kujdes përpara Zotit, 
që të mund të bekohemi dhe udhëhiqemi nga Shpirti i tij i Shenjtë. 
Mendoj se kjo është dita e paralajmërimit. Ka qenë një kohë para-
lajmërimi që nga dita kur profeti mori për herë të parë shfaqjen nga 
qiejtë se ungjilli do të rivendosej.” 3

Në një mbledhje sakramenti, një të diel, Presidenti Smith i tregoi 
bashkësisë së njerëzve përse ai fliste me një zë paralajmërimi. Djali 
i tij Jozefi, që mori pjesë në atë mbledhje, më vonë shkroi: “Më kuj-
tohen qartësisht disa nga përshtypjet që [babai im] bëri në atë rast. 
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‘Kush është miku juaj ose kush ju do më shumë?’ e pyeti ai bashkë-
sinë. ‘Njeriu që ju thotë se gjithçka është mirë në Sion, që bollëku 
po vjen, apo njeriu që ju paralajmëron për fatkeqësitë dhe vështi-
rësitë që janë premtuar veç nëse jetohen parimet e ungjillit? Dua të 
dini se unë i dua anëtarët e Kishës dhe nuk dua që ndonjëri prej 
tyre të më tregojë me gisht duke më akuzuar kur të kalojmë përtej 
velit të ekzistencës në vdekshmëri dhe të thotë: ‘Sikur vetëm të më 
kishe paralajmëruar, nuk do të isha në këtë gjendje të vështirë’. Dhe 
kështu unë ngre zërin paralajmërues me shpresën se vëllezërit dhe 
motrat e mia të mund të përgatiten për mbretërinë e lavdisë.’” 4

Ata që punuan afër me Presidentin Smith panë se prapa paralaj-
mërimeve të tij të ashpra, ishte një njeri me shqetësim të dhembshur 
për njerëzit që luftonin me mëkatin. Plaku Frensis M. Gibons, i cili 
shërbeu si sekretar në Presidencën së Parë, ishte shpesh i pranishëm 
kur Presidenti Smith merrej me çështjet e disiplinës së Kishës. Plaku 
Gibons kujtoi: “Vendimet e tij gjithmonë u ndërmorën me mirësi e 
dashuri, dhe me tolerancën më të madhe të mëshirës që rrethanat 
mund të justifikonin. Nuk ishte e pazakontë për të, që kur mësonte 
për rrethanat e një çështjeje të rëndë të thoshte: ‘Përse njerëzit nuk 
dinë të sillen?’ Kjo nuk thuhej duke i akuzuar ose duke i dënuar, por 
me trishtim dhe keqardhje.” 5 Presidenti Spenser W. Kimball, i cili 
shërbeu me Presidentin Smith si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, tha: “Shumë herë kemi thënë se meqenëse Të Dymbë-
dhjetët do të jenë gjykatësit e Izraelit, cilido prej nesh do të ishte i 
lumtur të binte në duart e tij, sepse gjykimi i tij do të ishte i butë, i 
mëshirshëm, i drejtë dhe i shenjtë” 6. Kur Presidenti Smith shuguronte 
peshkopët, ai shpesh këshillonte: “Kujtoni, çdokush ka dobësi dhe 
ka të paktën dy anë për çdo histori. Nëse gaboni në gjykim, siguro-
huni që të gaboni në anën e dashurisë dhe mëshirës.” 7

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Parimi i parë i ungjillit është besimi në Zotin Jezu Krisht.

Besimi ynë përqëndrohet në Zotin Jezu Krisht dhe nëpërmjet tij 
tek Ati. Ne besojmë në Krisht, e pranojmë atë si Birin e Perëndisë 
dhe kemi marrë mbi vete emrin e tij në ujërat e pagëzimit.8
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Le të jetë më e rëndësishmja në mendjen tuaj, tani dhe në të 
gjitha kohët, se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë së gjallë, i cili 
erdhi në botë për të dhënë jetën e tij që ne të mund të jetojmë. Kjo 
është e vërteta dhe është thelbësore. Mbi këtë është ndërtuar be-
simi ynë. Nuk mund të shkatërrohet. Ne duhet t’i përmbahemi këtij 
mësimi pavarësisht mësimeve të botës dhe mendimeve të njerëzve; 
sepse kjo është më e lartë, kjo është thelbësore për shpëtimin tonë. 
Zoti na shëlbeu me gjakun e tij, ai na dha shpëtim, na siguroi – dhe 
është ky kusht që ne nuk duhet të harrojmë – që do të mbajmë ur-
dhërimet e tij dhe gjithmonë do ta kujtojmë atë. Nëse do ta bëjmë 
këtë atëherë do të shpëtohemi, ndërsa idetë dhe marrëzitë e nje-
rëzve do të shuhen nga toka. 9

Me anë të besimit ne vijmë te Perëndia. Nëse nuk do të besonim 
në Zotin Jezu Krisht, nëse nuk do të kishim besim në Të ose në 
shlyerjen e Tij, ne nuk do të ishim të prirur t’u kushtonim ndonjë 
vëmendje urdhërimeve të Tij. Është për shkak se e kemi atë besim 
që ne sillemi në harmoni me të vërtetën e Tij, dhe kemi dëshirë në 
zemrat tona për t’i shërbyer Atij. . . .

. . . Parimi i parë i ungjillit është besimi në Zotin Jezu Krisht; dhe 
natyrisht ne nuk do të kemi besim në Zotin Jezu Krisht pa pasur 
besim në Atin e Tij. Atëherë, nëse kemi besim në Perëndinë Atin 
e Birin dhe udhëhiqemi, ashtu siç duhet të jetë, me anë të Frymës 
së Shenjtë, ne do të kemi besim te shërbëtorët e Zotit nëpërmjet të 
cilëve Ai ka folur. 10

2
Besim do të thotë veprim. 

“Besimi është shkaku lëvizës i të gjitha veprimeve.” [Lectures on 
Faith, leksioni 1.] Nëse ndaloni të mendoni për një moment, mendoj 
se do të bini dakord se kjo është absolutisht e vërtetë si për gjërat 
materiale, ashtu edhe për gjërat shpirtërore. Është e vërtetë për ne 
në veprimet tona vetjake si edhe me veprimet e Perëndisë. . . .

“Besimi, pa vepra, është i vdekur” [ Jakobi (Bibla) 2:26] – me fjalë 
të tjera, ai nuk ekziston. Mendoj se domethënia e Jakobit qartësisht 
është: “Më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe nuk do të rezultojë 
asgjë; por unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia dhe diçka do 
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të përmbushet”. [Shih Jakobi (Bibla) 2:18.] Besim do të thotë veprim. 
. . . Besimi, prandaj, është më i fortë se bindja vetjake. . . .

Besimi është një dhuratë nga Perëndia. Çdo gjë e mirë është një 
dhuratë nga Perëndia. Ky është një mësim i shkrimeve të shenjta 
siç gjendet në kapitullin e 11 të Hebrenjve – kapitull i cili është një 
tezë shumë e shkëlqyer mbi besimin – [dhe] te zbulesat që Zoti na 
ka dhënë te Doktrina e Besëlidhje dhe në shkrimet e tjera të shenjta. 
Besimi nuk mund të fitohet me anë të mosveprimit apo nëpërmjet 
bindjeve mospërfillëse ose pasive. Dëshira e thjeshtë për të fituar 
besim nuk do të sjellë besim, ashtu sikurse dëshira për t’u aftësuar 
në muzikë ose pikturë nuk do të sjellë rrjedhshmëri në këto gjëra 
pa veprim inteligjent. Ky është burimi i shqetësimit tonë. Ne marrim 
një dëshmi për Ungjillin, ne besojmë te Jozef Smithi, ne besojmë te 
Jezu Krishti, ne besojmë te parimet e Ungjillit, por sa shumë jemi 
duke punuar për to?

. . . Nëse duam të kemi një besim të gjallë e të qëndrueshëm, 
ne duhet të jemi aktivë në kryerjen e çdo detyre si anëtarë të kësaj 
Kishe. . . .

Oh, sikur të kishim besimin e treguar nga Nefi! Lexoni në kapi-
tullin e 17 të 1 Nefit, ku vëllezërit e tij po e kundërshtonin atë dhe 
po talleshin me të sepse ai do të ndërtonte një anije, duke thënë:

“Vëllai ynë është një budalla, pasi ai mendon se mund të ndërtojë 
një anije; po, dhe ai gjithashtu mendon se mund të kalojë këto ujëra 
të mëdha”. [1 Nefi 17:17.]

Nefi iu përgjigj atyre:

“Po të më kishte urdhëruar Perëndia të bëja të gjitha gjërat, unë 
mund t’i bëja ato. Në qoftë se ai do të më urdhëronte që unë t’i 
thoja këtij uji: bëhu tokë, ai do të bëhej tokë; dhe në qoftë se unë 
do ta thoja atë, do të bëhej.” [1 Nefi 17:50.]

Ky ishte besimi i tij. 11

Ne nuk po ecim tani nëpërmjet vizionit, siç bëmë përpara se 
të vinim në këtë botë, por Zoti pret që ne do të ecim nëpërmjet 
besimit [shih 2 Korintasve 5:7]; dhe duke ecur nëpërmjet besimit 
ne do të marrim shpërblimin e të drejtit, nëse u qëndrojmë atyre 
urdhërimeve që janë dhënë për shpëtimin tonë. 12
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Një njeri, po të mos mbështetet në doktrinë dhe të ecë me besim, 
duke e pranuar të vërtetën dhe duke i zbatuar urdhërimet siç janë 
dhënë, do ta ketë të pamundur që të marrë jetën e përjetshme, s’ka 
rëndësi sa shumë mund të rrëfejë me buzët e tij se Jezusi është 
Krishti, ose beson se Ati i tij e dërgoi atë në botë për shëlbimin e 
njeriut. Pra, Jakobi ka të drejtë kur thotë se demonët “besojnë dhe 
dridhen”, por nuk pendohen [shih Jakobi (Bibla) 2:19]. 13

3
Pendimi është parimi i dytë i ungjillit dhe është 

thelbësor për shpëtimin dhe ekzaltimin tonë. 

Pendimi është parimi i dytë themelor i ungjillit dhe rezultat i 
besimit. 14

Ajo që na duhet në Kishë, si edhe jashtë saj, është pendimi. Ne 
kemi nevojë për më shumë besim dhe më shumë vendosmëri për 
t’i shërbyer Zotit.15

A është e vërtetë që disa prej nesh mendojnë se nuk ka rëndësi 
që mëkatojmë për aq kohë sa nuk është një mëkat i rëndë, një 
mëkat vdekjeprurës, që ne ende do të shpëtohemi në mbretërinë 
e Perëndisë? Nefi e pa kohën tonë. Ai tha se njerëzit do ta thoshin 
këtë [shih 2 Nefi 28:7–9]. Por unë ju them juve, ne nuk mund të 
largohemi nga shtegu i së vërtetës dhe drejtësisë dhe të ruajmë 
udhëheqjen e Shpirtit të Zotit. 16

Nuk ka vend në Sion për mëkatarin që e bën mëkatin me para-
mendim. Ka një vend për mëkatarin e penduar, për njeriun që lar-
gohet nga ligësia dhe që kërkon për jetën e përjetshme dhe dritën 
e Ungjillit. Ne nuk duhet ta shohim mëkatin as me shkallën më të 
vogël të lejimit, po aq sa edhe Zoti mund të bëjë kështu, por ecni 
me drejtësi dhe me përsosmëri përpara Zotit. 17

Njerëzit mund të shpëtohen dhe ekzaltohen në mbretërinë e 
Perëndisë vetëm në drejtësi; prandaj, ne duhet të pendohemi për 
mëkatet tona dhe të ecim në dritë siç Krishti është në dritë [shih 
1 Gjoni 1:7], që gjaku i tij të mund të na pastrojë nga të gjitha mëka-
tet dhe që ne të mund të kemi shoqërimin me Zotin, dhe të marrim 
nga lavdia dhe ekzaltimi i tij.18

Ne kemi nevojë për pendim dhe kemi nevojë të na thuhet që të 
pendohemi. 19
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4
Në parimin e pendimit është shfaqur mëshira 

e Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. 

Pendimi është një nga parimet më ngushëlluese dhe të lav-
dishme të dhëna mësim në ungjill. Në këtë parim, mëshira e Atit 
tonë Qiellor dhe Birit të tij të Vetëmlindur, Jezu Krishtit, është shfa-
qur ndoshta më fuqishëm sesa në ndonjë parim tjetër. Çfarë gjëje e 
frikshme do të ishte nëse nuk do të kishte falje të mëkatit dhe asnjë 
mjet për heqjen e mëkatit, për ata që janë pendues të përulur! Ne 
vetëm mund ta imagjinojmë pjesërisht tmerrin që do të na push-
tonte, nëse do të na duhej të duronim ndëshkimin e shkeljeve tona 
përherë e përgjithmonë, pa shpresën e ndonjë lehtësimi. Si mund 
të merret ai lehtësim? Me anë të kujt mund të merret?

Zoti ynë ka thënë:

“Pendimi është një nga parimet më ngushëlluese dhe 
të lavdishme të dhëna mësim në ungjill.”
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“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëm-
lindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë 
jetë të përjetshme. 

Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënojë 
botën, por që bota të shpëtohet prej tij.” [Gjoni 3:16–17; shih edhe 
vargjet 18–21.]

Nëse Ati nuk do ta kishte dërguar Jezu Krishtin në botë, atëherë 
nuk do të kishte pasur heqje të mëkateve dhe nuk do të mund të 
kishte lehtësim nga mëkati nëpërmjet pendimit. 20

Nëse me të vërtetë do ta kuptonim dhe do të mund t’i ndienim 
edhe në një shkallë të vogël dashurinë dhe gatishmërinë hirplotë 
nga ana e Jezu Krishtit për të vuajtur për mëkatet tona, ne do të 
ishim të gatshëm që të pendoheshim për të gjitha shkeljet tona dhe 
do t’i shërbenim atij. 21

5
Pendimi përfshin pikëllim të sinqertë për 
mëkatin dhe kthesë të plotë nga mëkati. 

Shkrimi i shenjtë thotë:

“Ofroji një flijim Zotit, Perëndisë tënd, në drejtësi, madje atë të një 
zemre të thyer dhe të një shpirti të penduar”. [DeB 59:8.]

Kjo do të thotë pendim. 

. . . Pendimi, sipas përkufizimit të dhënë në fjalor, është pikëllim 
i sinqertë për mëkatin me vet-ndëshkim dhe kthesë të plotë nga 
mëkati. . . . Nuk mund të ketë pendim të vërtetë pa pikëllim dhe 
dëshirë për t’u çliruar nga mëkati. 

Keqardhja e thellë është shfaqje e një shpirti të thyer apo të përu-
lur për shkak të mëkatit e një kuptim i sinqertë i ligësisë së mëkatit, 
dhe ndërgjegjësim për mëshirën dhe hirin e Perëndisë të dhuruar 
ndaj mëkatarit të penduar. . . . Për atë arsye thotë Zoti, siç edhe e 
kam cituar tashmë, ne duhet të ofrojmë një sakrificë “në drejtësi, 
madje atë të një zemre të thyer dhe të një shpirti të penduar”. . . .

Pendimi është një dhuratë nga Perëndia. . . . Nuk është e lehtë 
për disa njerëz që të pendohen, por dhurata e pendimit dhe besimit 
do t’i jepet çdo njeriu që do ta kërkojë atë. 22
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Unë kam mësuar nga vetë përvoja ime se kur doni të ndryshoni, 
me të vërtetë doni të ndryshoni, ju mund t’ia dilni. Ndërgjegjja jonë 
dhe shkrimet e shenjta na tregojnë parimet sipas të cilave të jetojmë 
– dhe ato na tregojnë çfarë zakonesh duhet të ndryshojmë për mi-
rëqenien dhe përparimin tonë të përjetshëm. 23

6
Koha për t’u penduar është tani. 

Perëndia nuk do të shpëtojë çdo burrë dhe grua në mbretërinë 
çelestiale. Në qoftë se doni të arrini atje dhe keni dështime, nëse 
po bëni mëkate, nëse po thyeni urdhërimet e Zotit dhe e dini atë, 
tani është koha e duhur për t’u penduar dhe ndrequr, dhe mos 
mendoni se është një gjë kaq e vogël sa Zoti do t’ju falë, vetëm 
pak të rrahura, vetëm pak ndëshkim dhe ne do të falemi; sepse ju 
mund ta gjeni veten të dëbuar nëse këmbëngulni dhe vazhdoni në 
një drejtim të tillë.24

Zvarritja, siç mund të zbatohet për parimet e ungjillit, është vje-
dhësi i jetës së përjetshme, e cila është jeta në praninë e Atit dhe të 
Birit. Ka shumë midis nesh, madje anëtarë të Kishës, që ndiejnë se 
nuk ka nevojë të nxitohen për t’i zbatuar parimet e ungjillit dhe për 
t’i mbajtur urdhërimet. . . .

Le të mos i harrojmë fjalët e [Amulekut]: “Pasi vini re, kjo jetë 
është koha për njerëzit që të përgatiten të takohen me Perëndinë; 
po, vini re, dita e kësaj jete është dita për njerëzit që të kryejnë 
punët e tyre.

Dhe tani, sikurse ju thashë më parë, pasi keni hasur kaq shumë 
dëshmi, si rrjedhim, ju lutem shumë që të mos e shtyni ditën e 
pendimit tuaj deri në fund; pasi pas kësaj dite të jetës që na është 
dhënë për t’u përgatitur për përjetësi, vini re, në qoftë se ne nuk 
e përdorim më mirë kohën tonë ndërsa jemi në këtë jetë, atëherë 
vjen nata e errësirës, gjatë së cilës nuk mund të kryhet asnjë punë.

Ju nuk mund të thoni kur të çoheni në atë krizë të tmerrshme, se 
unë do të pendohem, se do të kthehem te Perëndia im. Jo, ju nuk 
do të mund ta thoni këtë; pasi i njëjti shpirt që zotëron trupat tuaj 
në kohën që ju largoheni nga kjo jetë, i njëjti shpirt do të ketë fuqi 
të zotërojë trupin tuaj në atë botë të përjetshme.” [Alma 34:32–34.] 25
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7
Ne i detyrohemi botës për të ngritur 

zërin e paralajmërimit.

Zoti do që njerëzit të jenë të lumtur – ky është qëllimi i tij – por 
njerëzit refuzojnë të jenë të lumtur dhe e bëjnë veten të mjeruar, 
sepse mendojnë se udhët e tyre janë më të mira se udhët e Pe-
rëndisë, dhe për shkak të egoizmit, lakmisë dhe ligësisë që është 
në zemrat e tyre; dhe ky është problemi me ne sot.26

Nga vëzhgimi që ne bëjmë ndërsa udhëtojmë nga një vend në 
tjetrin, dhe nga ajo çfarë lexojmë në shtypin publik, jemi të detyruar 
medoemos të arrijmë në përfundimin se pendimi nga mëkati është 
jashtëzakonisht thelbësor kudo në botë sot.27

Mos mendoni se kemi arritur në një gjendje ku gjërat nuk mund 
të jenë më keq. Po të mos ketë pendim, ato do të jenë më keq. Dhe 
prandaj unë i thërras pendim këtij populli, shenjtorëve të ditëve të 
mëvonshme, . . . dhe kombeve të tokës kudo. 28

Ne i detyrohemi botës, që të ngremë zërin e paralajmërimit dhe 
veçanërisht anëtarëve të Kishës [shih DeB 88:81].29

Është detyra jonë të kujdesemi për njëri-tjetrin, ta mbrojmë një-
ri-tjetrin, ta paralajmërojmë njëri-tjetrin për rreziqet, t’i mësojmë 
njëri-tjetrit parimet e Ungjillit të mbretërisë dhe të qëndrojmë së 
bashku me një front të bashkuar kundër mëkateve të botës.30

Nuk kam njohuri për asgjë tjetër që është më e rëndësishme apo 
e nevojshme në këtë kohë sesa të thërrasësh pendim, madje midis 
shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, dhe u bëj thirrje atyre si edhe 
njerëzve që nuk janë anëtarë të Kishës, që t’ua vënë veshin këtyre 
fjalëve të Shëlbuesit tonë. Tani ai e ka shpallur qartësisht se asgjë e 
papastër nuk mund të hyjë në praninë e tij. Vetëm ata që e provojnë 
veten e tyre besnikë dhe kanë larë rrobat e tyre në gjakun e tij në-
përmjet besimit të tyre dhe pendimit të tyre – askush tjetër nuk do 
ta gjejë mbretërinë e Perëndisë.31

“Vini re, të gjitha kombet, fiset, gjuhët dhe njerëzit do të jetojnë 
në siguri me të Shenjtin e Izraelit, nëse ata do të pendohen.” [1 Nefi 
22:28.] Dhe lutem që ata do të pendohen. Dua që ata të jetojnë në 
siguri. Dua që ata të besojnë në Të Shenjtin e Izraelit, që erdhi në 
botë dhe shleu për mëkatet tona, për mëkatet e të gjithë njerëzimit, 
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që na dha shëlbim nga vdekja, që na ka premtuar shpëtim dhe 
heqjen e mëkateve tona me kushtin e pendimit tonë.

Oh, uroj që i gjithë njerëzimi do të besonte në të, do ta adhuronte 
Atë dhe Atin e tij, dhe do t’i shërbente Zotit, Perëndisë sonë në emër 
të Birit, dhe atëherë paqja do të vinte, atëherë drejtësia do të mbi-
zotëronte, atëherë Zoti do të vendoste mbretërinë e tij mbi tokë.32

I lutem botës që të pendohet dhe ta besojë të vërtetën, ta lërë 
dritën e Krishtit të ndriçojë në jetën e tyre, të mbajë çdo parim të 
mirë e të vërtetë që kanë, dhe t’i shtojë këtyre dritë dhe njohuri të 
mëtejshme që ka ardhur me anë të zbulesës në këtë kohë. Unë u 
lutem atyre të bashkohen me Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme dhe të korrin bekimet e ungjillit.

Unë u lutem anëtarëve të Kishës të bëjnë vepra drejtësie, të 
mbajnë urdhërimet, të kërkojnë Shpirtin, të duan Zotin, të vendosin 
të parat në jetën e tyre gjërat e mbretërisë së Perëndisë dhe kështu 
të punojnë për shpëtimin e tyre me frikë e me dridhje përpara Zotit 
[shih Filipianëve 2:12].33

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Në	pjesën	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	Smithit”	rishikoni	komentet	

e Presidentit Smith rreth arsyes pse ai donte të “ngr[inte] zërin 
paralajmërimit.” Në ç’mënyrë është thirrja për t’u penduar një 
shprehje e dashurisë?

•	 Çfarë	do	të	thotë	për	ju	ta	përqendroni	besimin	tuaj	në	Atin		 
Qi ellor dhe Jezu Krishtin? (Shih pjesën 1.)

•	 Përse	besimi	i	vërtetë	të	çon	gjithmonë	në	veprim?	(Për	disa	
shembuj, shih pjesën 2.) Cilat janë disa mënyra që ne mund të 
tregojmë besimin tonë me anë të veprimeve tona?

•	 Në	ç’mënyrë	është	pendimi	një	“rezultat	i	besimit”?	(Shih	pjesën	3.)

•	 Reflektoni	në	heshtje	për	një	kohë	kur	ju	u	penduat	dhe	ndiet	
mëshirën e dashurinë e Atit Qiellor dhe të Jezu Krishtit (shih pje-
sën 4). Çfarë mund të tregoni rreth mirënjohjes suaj për Shlyerjen 
e Shpëtimtarit? 
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•	 Përse	pendimi	është	i	pamundur	“pa	pikëllim	dhe	dëshirë	për	t’u	
çliruar nga mëkati”? (Shih pjesën 5.) Si mund të sigurojnë shpresë 
dy paragrafët e fundit në pjesën 5 për dikë që ndien pikëllim për 
shkak të mëkatit?

•	 Në	çfarë	mënyrash	zvarritja	është	“vjedhësi	i	jetës	së	përjetshme”?	
(Shih pjesën 6.) Cilat janë rreziqet e zvarritjes së pendimit tonë?

•	 Ndërsa	rishikoni	pjesën	7,	merrni	në	konsideratë	se	çfarë	do	të	
thotë “për të ngritur zërin e paralajmërimit”. Si mund të jemi të mirë 
dhe të dashur në përpjekjet tona për të paralajmëruar të tjerët?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Hebrenjve 11:1–6; Mosia 4:1–3; Alma 34:17; Ethëri 12:4; Moroni 

7:33–34; DeB 18:10–16; Nenet e Besimit 1:4

Ndihmë për Mësimdhënien
“Janë nxënësit që duhet të vihen në veprim. Kur një mësues vihet 

në qendër të vëmendjes, bëhet ylli i shfaqjes, është ai që flet gjatë 
gjithë kohës dhe përveç kësaj merr përsipër të gjithë aktivitetin, është 
pothuajse e qartë që ai po ndërhyn në procesin e nxënies së anëta-
rëve të klasës” (Asahel D. Woodruff, Teaching the Gospel [1962], f. 37; 
në Virginia H. Pearce, “The Ordinary Classroom—A Powerful Place 
for Steady and Continued Growth”, Ensign, nëntor 1996, f. 12).
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Kuptimi i Sakramentit

“Marrja e këtyre simboleve përbën një nga ordinancat 
më të shenjta e më të shenjtëruara të Kishës.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Më 5 tetor 1929, pas 19 vitesh shërbimi si Apostull, Plaku Jozef 
Filding Smith u ngrit që të mbante fjalimin e tij të 39-të në konfe-
renca të përgjithshme, në Tabernakullin e Solt-Lejkut. Ai tha: “Ka 
një a dy mendime që dëshiroj të paraqes lidhur me çështjen e 
sakramentit, më hollësisht lidhur me mbledhjet që janë përcaktuar 
në Kishë me anë të zbulesës, me urdhërimin e Zotit, për marrjen e 
këtyre simboleve që përfaqësojnë trupin dhe gjakun e Jezu Krishtit”. 
Si hyrje për këtë temë, ai shprehu ndjenjat e tij për sakramentin:

“Në gjykimin tim mbledhja e sakramentit është mbledhja më e 
shenjtëruar, më e shenjta, e të gjitha mbledhjeve të Kishës. Kur 
mendoj për mbledhjen e Shpëtimtarit dhe të apostujve të tij në 
atë natë të paharrueshme kur e filloi sakramentin, kur mendoj për 
atë rast solemn, më mbushet zemra me habi dhe më vijnë ndjenja 
prekëse. E konsideroj atë mbledhje si një nga më solemnet e më të 
mrekullueshmet që nga fillimi i kohës.

Aty Shpëtimtari u mësoi për sakrificën që po i vinte, të cilën ata, 
në hutimin e tyre, nuk mund ta kuptonin. Ai me qartësi u tregoi 
për vdekjen e tij dhe se gjaku i tij duhej të derdhej, dhe kjo gjë u 
tha se do të ishte pikërisht në kohën e agonisë së tij për mëkatet e 
botës. Ishte një rrethanë shumë solemne; aty sakramenti u krijua 
dhe dishepujt u urdhëruan të takoheshin shpesh së bashku e të 
përkujtonin vdekjen dhe vuajtjet e Jezu Krishtit, sepse sakrifica e tij 
ishte për shëlbimin e botës.

Ai ishte gati të merrte mbi vete përgjegjësinë e pagimit të borxhit 
që iu soll botës nëpërmjet rënies, me qëllim që njerëzit të mund të 
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“bëni këtë në përkujtimin tim” (lluka 22:19).
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shëlboheshin nga vdekja dhe nga ferri. Ai u kishte mësuar njerëzve 
se duhet të ngrihej lart që të mund t’i tërhiqte te vetja të gjithë nje-
rëzit dhe se të gjithë ata që do të pendoheshin e do të besonin tek 
ai, duke i zbatuar urdhërimet e tij, nuk duhej të vuanin, sepse ai do 
t’i merrte mbi vete mëkatet e tyre.” 1

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Zoti na ka urdhëruar të mblidhemi 
shpesh për të marrë sakramentin.

Marrja e këtyre simboleve [bukës dhe ujit] përbën një nga ordi-
nancat më të shenjta e më të shenjtëruara të Kishës, një ordinancë 
e cila ka zëvendësuar therjen dhe ngrënien e qengjit të pashkëve 
që [simbolizonte] sakrificën e Shëlbuesit tonë në kryq. . . . Që nga 
koha e eksodit prej Egjiptit deri në kryqëzimin e Shëlbuesit tonë, 
izraelitët ishin urdhëruar të kremtonin pashkën çdo vit në një kohë 
të caktuar. Në natën solemne përpara kryqëzimit, Zoti e ndryshoi 
këtë ordinancë dhe dha në vend të saj sakramentin. Jemi urdhëruar 
të takohemi shpesh, jo thjesht një herë çdo vit, dhe të shkojmë te 
shtëpia e lutjes e atje ta kujtojmë Shëlbuesin tonë e të bëjmë me Të 
besëlidhje duke marrë shpesh nga kjo ordinancë e shenjtë.2

Personi i cili mungon te mbledhja e sakramentit javë pas jave dhe 
muaj pas muaji dhe nuk e pengon asgjë që të vijë, nuk është besnik 
ndaj së vërtetës. Ai nuk e do atë. Nëse do ta donte, ai do të ishte i 
pranishëm që t’i merrte këto simbole – pikërisht një copëz bukë, një 
gotëz ujë. Do të dëshironte që ta bënte këtë për të treguar dashurinë 
e tij për të vërtetën dhe shërbimin e tij besnik ndaj Birit të Perëndisë.3

Na është kërkuar që ta përkujtojmë këtë ngjarje të madhe [Shly-
erjen e Jezu Krishtit] dhe ta mbajmë atë në mendje vazhdimisht. 
Për këtë qëllim ne mblidhemi së bashku një herë çdo javë që të 
marrim nga këto simbole, duke dëshmuar se vërtet e kujtojmë Zotin 
tonë, se jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e tij dhe se do t’i 
zbatojmë urdhërimet e tij. Këtë besëlidhje na kërkohet ta përtërijmë 
çdo javë dhe ne nuk mund ta mbajmë Shpirtin e Zotit nëse nuk 
pajtohemi sistematikisht me këtë urdhërim. Nëse e duam Zotin, do 
të jemi të pranishëm në këto mbledhje me shpirtin e adhurimit e 
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të lutjes, duke kujtuar Zotin dhe besëlidhjen që duhet të përtërijmë 
çdo javë nëpërmjet këtij sakramenti, siç ka kërkuar ai nga ne.4

2
Ne e marrim sakramentin në kujtim 

të Shlyerjes së Jezu Krishtit.

Është detyra e anëtarëve të Kishës të ecin përulësisht e besnikë-
risht me dijen dhe kuptimin për shlyerjen e Jezu Krishtit. . . . Kam 
ndjesinë, do të dëshiroja të gabohesha, por s’mendoj se gabohem, 
se një përqindje shumë-shumë e madhe e anëtarëve të Kishës nuk 
e kuptojnë se ç’do të thotë të hash një copëz të vogël bukë, të pish 
një gotëz të vogël ujë në kujtim të derdhjes së gjakut të Shpëtimtarit 
tonë, Jezu Krishtit, dhe sakrificës së tij në kryq.

Më lejoni të tërheq vëmendjen te bekimi [i bukës]. Po e lexoj atë 
me përulësi, që kështu ta kuptojmë se çfarë ka në të:

“O Perëndi, Ati i Amshuar, ne të kërkojmë ty në emër të Birit 
tënd, Jezu Krishtit, t’u bekosh e t’u shenjtërosh këtë bukë shpirtrave 
të të gjithë atyre që marrin prej saj, që ata të mund të hanë në kuj-
tim të trupit të Birit tënd dhe të mund të të dëshmojnë ty, O Perëndi, 
Ati i Amshuar, se ata janë të gatshëm të marrin mbi vete emrin e 
Birit tënd dhe gjithmonë ta kujtojnë atë e të zbatojnë urdhërimet 
që ai u ka dhënë atyre, që të mund të kenë gjithmonë Shpirtin e tij 
me ta. Amen.” [DeB 20:77.] . . .

Të hash në kujtim të tij. A do të thotë kjo se unë thjesht do të 
kujtoja që afro 2000 vjet më parë njerëz të ligj e morën, e varën në 
kryq, i ngulën gozhdë në duar e në këmbë dhe e lanë aty të vdiste? 
Për mua ajo ka një domethënie shumë më të thellë se kaq. Ta kuj-
tosh atë – përse ishte ai në kryq? Çfarë e mire më vjen [mua] ngaqë 
ai ishte në kryq? Çfarë vuajtjeje kaloi ai në kryq që unë të mund të 
shëlbohem apo të lehtësohem nga mëkatet e mia?

Ja, në mënyrë të natyrshme një njeri do të mendonte: Atij i ngulën 
gozhdë në duar e në këmbë dhe mbeti atje i varur derisa vdiq. . . . 
Çfarë tjetër vuajti ai? Kjo është një gjë që mendoj se shumica prej nesh 
nuk e vënë re. Unë jam i bindur se vuajtja e tij më e madhe nuk ishte 
ngulja e gozhdëve në duart e këmbët e tij dhe varja në kryq, ndonëse 
ishte aq torturuese dhe aq e tmerrshme. Ai po mbante një ngarkesë 
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tjetër që ishte shumë më kuptimplote e më e fuqishme. Në ç’mënyrë? 
Ne nuk e kuptojmë qartë, por e kam njëfarë kuptimi të saj.5

Nuk mendoj se ka ndonjë prej nesh që nuk ka bërë diçka të 
gabuar dhe më pas të mos i ketë ardhur keq e të dëshironte të 
mos e kishte bërë. Atëherë ndërgjegjja na vret dhe jemi ndier shu-
më-shumë të mjerë. E keni kaluar atë përvojë? Unë po. . . . Por ja 
ku gjendet Biri i Perëndisë që mban barrën e shkeljeve të mia dhe 
shkeljeve tuaja. . . . Tortura e tij më e madhe nuk ishin gozhdët në 
duart e këmbët e tij, ndonëse ishin aq të këqija, por tortura e men-
djes në një mënyrë që nuk është e qartë për mua. Por ai e mbajti 
barrën – barrën tonë. Unë i shtova diçka asaj; ashtu edhe ju. Ashtu 
i shtoi edhe gjithkush tjetër. Ai mori përsipër të paguajë çmimin që 
unë t’i shpëtoja – që ju t’i shpëtonit – dënimit, me kusht që do të 
pranojmë ungjillin e tij dhe do të jemi të vërtetë e besnikë në të.

Atëherë, kjo është ajo për të cilën po përpiqem të mendoj. Kjo 
është ajo që jam duke kujtuar – agoninë torturuese kur ai në lutjen 
e tij i thërriste të Atit që ta lejonte kupën të ikte. Ai nuk po lutej 
thjesht për lehtësim nga ngulja e gozhdëve në [duar] apo në këmbë, 
ai kishte një torturë shumë më të sertë se e gjitha kjo, në njëfarë 
mënyre që unë nuk e kuptoj.6

Është e pamundur që vdekatarët e dobët, dhe ne jemi të gjithë të 
dobët, ta kuptojnë plotësisht nivelin e vuajtjes së Birit të Perëndisë. 
Nuk mund ta kuptojmë çmimin që Ai duhej të paguante. Profetit 
Jozef Smith Ai i tha:

“Pasi vër re, unë, Perëndia, i kam vuajtur këto gjëra për të gji-
thë, që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen; por nëse nuk do 
të pendohen, ata duhet të vuajnë po aq sa unë; vuajtje që më bëri 
mua, madje Perëndi, më i madhi i të gjithëve, të dridhem për shkak 
të dhembjes e të më dalë gjak nga çdo por dhe të vuaj si në trup e 
në shpirt; dhe të dëshiroj që të mos e pi kupën e hidhur e të mpa-
kem – megjithatë, lavdi i qoftë Atit dhe unë mora pjesë e i mbarova 
përgatitjet e mia për fëmijët e njerëzve”. [DeB 19:16–19.]

Sidoqoftë, është brenda aftësisë sonë mendore që të dimë e të 
kuptojmë se kjo agoni torturuese e sakrificës së Tij na ka sjellë be-
kimin më të madh që do të ishte i mundur të jepej. Për më tepër, 
ne jemi në gjendje të kuptojmë se kjo vuajtje e skajshme – e cila 
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ishte përtej fuqisë së njeriut të vdekshëm qoftë për ta kryer, qoftë 
për ta duruar – u ndërmor për shkak të dashurisë së madhe që Ati 
dhe Biri kishin për njerëzimin. . . .

. . . Nëse do t’i çmonim plotësisht bekimet e shumta të cilat 
janë tonat nëpërmjet shëlbimit që u bë për ne, nuk ka asgjë që 
Zoti mund të na kërkonte që ne nuk do ta bënim me etje dhe 
gatishmëri.7

Jam i sigurt se, nëse mund ta përfytyronim – siç jam përpjekur 
shumë herë ta përfytyroj – rastin solemn kur Shpëtimtari u takua 
me apostujt e tij; nëse mund t’i shihnim ata të mbledhur atje, Zotin 
në trishtimin e tij, duke u pikëlluar për mëkatet e botës, duke u 
pikëlluar për një nga apostujt e tij që do ta tradhëtonte, e, megji-
thatë, duke i mësuar këta të njëmbëdhjetë burra të cilët e donin e 
duke bërë besëlidhje me ta, jam i sigurt se në zemrën tonë do të 

“Uroj që ne të mund t’i bëjmë anëtarët e Kishës t’i kuptojnë më 
qartë besëlidhjet që ata bëjnë kur marrin sakramentin.”
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ndienim se nuk do ta braktisnim kurrë atë. Nëse mund t’i shihnim 
ata të mbledhur atje dhe të mund ta kuptonim peshën e barrës që 
ishte mbi Zotin tonë; dhe, pas darkës së tyre dhe këndimit të një 
himni, nisjen e tyre, Zotin që do të tradhëtohej, tallej e përbuzej, 
dishepujt që do ta braktisnin në pikën më kulmore të sprovës së 
tij – nëse mund ta kuptonim gjithë këtë, sado e paplotë që të jetë, 
dhe e paplotë duhet të jetë, jam i sigurt, vëllezër e motra të mia, 
se përgjithmonë e më shumë do të dëshironim të ecnim në dritën 
e së vërtetës. Nëse mund ta shihnim Shpëtimtarin e njerëzve duke 
vuajtur në kopsht e në kryq dhe ta kuptonim plotësisht tërë dome-
thënien e saj për ne, ne do të dëshironim t’i zbatonim urdhërimet 
e tij dhe do ta donim Zotin, Perëndinë tonë, me gjithë zemër, me 
gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tonë dhe në emrin e Jezu Krishtit 
do t’i shërbenim atij.8

3
Është detyra jonë ta mendojmë me maturi 

besëlidhjen që bëjmë kur marrim sakramentin.

Uroj që ne të mund t’i bëjmë anëtarët e Kishës t’i kuptojnë më 
qartë besëlidhjet që ata bëjnë kur marrin sakramentin në mbledhjet 
tona të sakramentit.9

Kam parë dy anëtarë të Kishës të ulur së bashku [në mbledhjen 
e sakramentit], ia fillonin një bisede, ndalonin aq sa të kërkohej 
bekimi për ujin ose për bukën, pastaj ia nisnin sërish bisedës së 
tyre. . . . Kjo është tronditëse për mua, dhe jam i sigurt se është 
edhe për Zotin.10

Është detyra jonë ta mendojmë me kujdes dhe maturi natyrën 
e lutjeve [të sakramentit] kur i dëgjojmë që bëhen në mbledhjet 
tona. Ka katër gjëra shumë të rëndësishme që ne besëlidhim për t’i 
bërë sa herë që marrim nga këto simbole, dhe, duke i marrë, është 
veprim që tregon se ne do të zotohemi plotësisht ndaj detyrimeve 
dhe, prandaj, ato bëhen kërkesë ndaj nesh. Ato janë si më poshtë:

1. Ne hamë në kujtim të trupit të Jezu Krishtit, duke premtuar se 
do ta kujtojmë gjithmonë trupin e Tij të plagosur që u vra në kryq.

2. Ne pimë në kujtim të gjakut i cili u derdh për mëkatet e botës, 
i cili shleu për shkeljen e Adamit dhe i cili na çliron nga mëkatet 
tona vetjake me kushtin e pendimit tonë të vërtetë.
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3. Ne besëlidhim se do të jemi të gatshëm të marrim mbi vete 
emrin e Birit dhe ta kujtojmë Atë gjithmonë. Për zbatimin e kësaj 
besëlidhjeje, ne premtojmë se do të quhemi me emrin e Tij dhe 
nuk do të bëjmë kurrë ndonjë gjë që do të sjellë turp apo qortim 
mbi atë emër.

4. Ne besëlidhim se do t’i zbatojmë urdhërimet që Ai na ka 
dhënë; jo një urdhërim, por që do të jemi të gatshëm të “[jetojmë] 
me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë”. [DeB 84:44.]

Nëse do t’i bëjmë këto gjëra, atëherë na premtohet udhëheqja e 
vazhdueshme nga Fryma e Shenjtë dhe, nëse nuk do t’i bëjmë këto 
gjëra, nuk do ta kemi atë udhëheqje.11

“është detyra jonë ta mendojmë me kujdes dhe maturi natyrën 
e lutjeve [të sakramentit] kur i dëgjojmë që bëhen.”
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Dëshiroj t’ju bëj disa pyetje dhe u flas, natyrisht, të gjithë anë-
tarëve të Kishës. A mendoni se një njeri që vjen në shërbesën e 
sakramentit me shpirtin e lutjes, përulësisë dhe adhurimit dhe që 
merr prej këtyre simboleve që përfaqësojnë trupin dhe gjakun e 
Jezu Krishtit, do t’i thyejë me vetëdije urdhërimet e Zotit? Nëse një 
njeri e kupton plotësisht çfarë do të thotë kur merr sakramentin, se 
ai besëlidh që të marrë mbi vete emrin e Jezu Krishtit dhe gjithmonë 
ta kujtojë atë e t’i zbatojë urdhërimet e tij, dhe ky betim të përtërihet 
javë për javë – a mendoni se një njeri i tillë do të mbesë pa paguar 
të dhjetën? A mendoni se një njeri i tillë do ta shkelë ditën e Shabatit 
apo do ta shpërfillë Fjalën e Urtësisë? A mendoni se ai do të harrojë 
të lutet rregullisht dhe se nuk do t’i ndjekë detyrat e kuorumit të tij 
dhe detyrat e tjera në Kishë? Më duket se një gjë e tillë si shkelja e 
këtyre parimeve dhe detyrave të shenjta është e pamundur kur një 
njeri e di se ç’do të thotë të bësh javë për javë betime të tilla ndaj 
Zotit dhe para shenjtorëve.12

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Në	pjesën	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	Smithit”	Presidenti	Smith	

shpreh mendimet e tij për kohën kur Shpëtimtari krijoi sakra-
mentin. Përse është kuptimplote për ju kjo ngjarje?

•	 Ndërsa	studioni	pjesën	1,	merrni	parasysh	rëndësinë	e	pjesëma-
rrjes në mbledhjen e sakramentit çdo javë. Si mund të përgatiteni 
për mbledhjen e sakramentit? Çfarë mund të bëjnë prindërit që 
t’i ndihmojnë fëmijët të përgatiten?

•	 Çfarë	ju	bën	përshtypje	nga	mendimet	e	Presidentit	Smith	kur	ai	
merrte sakramentin? (Shih pjesën 2.) Çfarë mund të bëjmë për ta 
kujtuar Shpëtimtarin dhe Shlyerjen e Tij kur marrim sakramentin?

•	 Kushtojuni	vëmendje	besëlidhjeve	të	renditura	te	pjesa	3.	Mendo-
huni në heshtje se si ndiheni për këto besëlidhje. Si ndikojnë në 
jetën tuaj këto besëlidhje?
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Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 26:26–29; 1 Korintasve 11:23–29; 3 Nefi 18:1–13; Mormoni 

9:29; Moroni 4–5; DeB 20:75–79; 59:9–12

Ndihmë për Mësimdhënien
“Caktoni pjesëmarrës që të lexojnë pyetje të përzgjedhura nga 

fundi i kapitullit (qoftë individualisht, ose në grupe të vogla). Thua-
juni të kërkojnë në kapitull mësime që lidhen me pyetjet. Pastaj 
ftojini që mendimet dhe pikëpamjet e tyre t’ia tregojnë pjesës tjetër 
të grupit” (nga faqja VII e këtij libri).
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Jozef dhe Hajrëm Smithi, 
Dëshmitarë për Jezu Krishtin

“Ne jemi shumë mirënjohës për jetën dhe shërbesën e 
Profetit Jozef Smith, të Hajrëm Smith Patriarkut, dhe të 
profetëve e apostujve, dhe të burrave e grave të drejta 

që kanë ndërtuar mbi themelin që ata hodhën.” 

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Që nga koha kur ishte shumë i ri, Jozef Filding Smithi e dinte se 
familja e tij kishte një lidhje të veçantë me Profetin Jozef Smith. Ai 
u frymëzua nga shembulli i gjyshit të tij, Hajrëm Smithit, një vëlla 
më i madh dhe një mik besnik i Profetit Jozef. Hajrëmi shërbeu 
besnikërisht në krah të vëllait të tij, si udhëheqës në Kishë. Ai gjith-
ashtu ndihmoi për botimin e Librit të Mormonit dhe u thirr për të 
qenë një nga Tetë Dëshmitarët e librit. Më 27 qershor 1844, Jozefi 
dhe Hajrëmi u martirizuan në Kartheixh të Ilinoisit, duke vulosur 
dëshmitë e tyre për Shpëtimtarin dhe ungjillin e Tij. “Në jetë nuk u 
ndanë dhe në vdekje nuk u veçuan!” (DeB 135:3.)

Jozef Filding Smithi nuk i njohu kurrë gjyshërit e tij Smith. Gjyshi 
i tij Hajrëmi, u martirizua kohë përpara se ai të lindte. Gruaja e Haj-
rëmit, Meri Filding Smith, gjithashtu vdiq e re. Jozef Filding Smithi 
tha: “Kurrë nuk e njoha Gjyshen time Smith. Kam ndier gjithmonë 
keqardhje për këtë, sepse ajo ishte një nga gratë më fisnike që ka 
jetuar ndonjëherë, por njihja motrën e saj të mirë, tezen time, Mersi 
Tompson, dhe kur isha fëmijë shkoja dhe e takoja në shtëpinë e saj 
dhe ulesha në prehrin e saj, ku ajo më tregonte histori rreth Profetit 
Jozef Smith, dhe, oh, sa mirënjohës jam për atë përvojë.” 1
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jozef dhe Hajrëm Smithi: “Në jetë nuk u ndanë dhe 
në vdekje nuk u veçuan!” (Deb 135:3.)
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Jozef Filding Smithi mësoi edhe nga shembulli i atit të tij,  Jozef F. 
Smithit, i cili e kishte njohur personalisht Profetin Jozef Smith. 
Lidhur me të atin, Jozef Filding Smithi tha: “Nuk kishte element 
dyshimi apo pasigurie në dëshminë e tij. Kjo ishte veçanërisht e 
vërtetë kur ai fliste për hyjninë e Shpëtimtarit tonë apo misionin e 
profetit Jozef Smith.” 2

Këta shembuj dhe këto mësime bënë që Jozef Filding Smithi 
të kishte një dëshmi të ungjillit të rivendosur që në fëmijërinë e 
tij. “Nuk më kujtohet koha kur nuk besoja në misionin e Zotit 
dhe Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, as në misionin e Profetit Jozef 
Smith” 3, tha ai më vonë. Kur jepte mësim ungjillin, ndonjëherë ai 
e shprehte dëshminë e tij me fjalë që i përdorte familja e tij: “A e 
dua Profetin Jozef Smith? Po, e dua, siç e donte babai im përpara 
meje. E dua atë sepse ai ishte shërbëtor i Perëndisë dhe për shkak 
të rivendosjes së ungjillit dhe për shkak të të mirave dhe bekimeve 
që më kanë ardhur mua dhe familjes time, juve dhe familjeve tuaja, 
nëpërmjet bekimeve që u derdhën mbi këtë burrë dhe mbi ata që 
u shoqëruan me të.” 4

Megjithëse Presidenti Smith ishte mirënjohës për mësimet dhe 
trashëgiminë e familjes së tij, dëshmia e tij ishte vetjake. Ai tha: 
“Kam qenë gjithmonë shumë mirënjohës për dëshminë që erdhi 
tek unë nëpërmjet Shpirtit të Zotit, se Jozef Smithi, Profeti i Pe-
rëndisë, u thirr për të qëndruar në krye të Periudhës Ungjillore të 
Plotësisë së Kohëve” 5. Në një rast tjetër ai dëshmoi: “Është njohuria 
ime, që erdhi nëpërmjet dhuratës së Perëndisë, se Jozef Smithi në 
vitin 1820 pa Atin dhe Birin; se Ati i prezantoi Birin e tij; se Biri i 
foli, e pyeti se çfarë donte të dinte, dhe i dha këshillë; i tregoi çfarë 
të bënte, me premtimin se përfundimisht njohuri tjetër do të zbu-
lohej dhe plotësia e ungjillit, e cila atëherë nuk ishte mbi faqen e 
tokës, do të rivendosej”. Pastaj ai ndau bindjen se të gjithë njerëzit 
mund të merrnin të njëjtën dëshmi: “Çdo shpirt mbi faqen e tokës 
që ka dëshirë të dijë e ka privilegjin, sepse çdo shpirt që do ta 
përulë vetveten dhe në thellësitë e përulësisë e të besimit, me një 
shpirt të penduar shkon përpara Zotit, do ta marrë atë njohuri me 
po aq siguri sa ai jeton”  6.
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Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Dy tema ishin shumë të rëndësishme për Presidentin 
Jozef Filding Smith: që Jezu Krishti është Biri i 
Perëndisë dhe që Jozef Smithi ishte një profet. 

Ne dallojmë një lidhje midis emrit të Jezu Krishtit dhe atij të 
 Jozef Smithit. Krishti është Zoti; ai kreu sakrificën shlyese; ai është 
ringjallja dhe jeta; nëpërmjet tij të gjithë njerëzit ngrihen në pa-
vdekshmëri, ndërsa ata që besojnë dhe u binden ligjeve të Tij do të 
marrin edhe jetë të përjetshme. 

Jozef Smithi ishte një profet, i thirrur në këto ditë të fundit për të 
marrë me anë të zbulesës të vërtetat shpëtuese të ungjillit dhe për 
të qëndruar si administrator ligjor, duke pasur fuqi nga lart, për të 
administruar ordinancat e ungjillit. 

Meqenëse këto të vërteta të zbuluara prej tij janë ato që do të 
shkojnë te çdo komb përpara Ardhjes së Dytë, bën pak çudi që e 
gjejmë Moronin duke i thënë Jozef Smithit se “emri [i tij] do të mba-
hej për mirë e për keq mes të gjitha kombeve, fiseve dhe gjuhëve, 
ose që do të flitej si për mirë, edhe për keq mes gjithë popujve”. 
[ Joseph Smith – Historia 1:33.]

As nuk është e habitshme kur më vonë e gjejmë Zotin duke i 
thënë Profetit: “Skajet e tokës do të pyesin për emrin tënd dhe të 
marrët do të të përqeshin e ferri do të tërbohet kundër teje;

Ndërsa të pastrit në zemër dhe të urtët, dhe fisnikët, dhe të virtyt-
shmit do të kërkojnë këshillë dhe autoritet dhe bekime vazhdimisht 
prej dorës tënde”. (DeB 122:1–2.)

Skajet e tokës tani po fillojnë të pyesin për emrin e Jozef Smithit, 
dhe shumë njerëz në shumë kombe janë duke u gëzuar në ungjillin 
e rivendosur nëpërmjet ndihmës së tij. 

Që nga fillimi i kësaj periudhe ungjillore, dëshmia e Jezusit, siç 
iu zbulua Jozef Smithit, është predikuar në Shtetet e Bashkuara, 
Kanada, Britaninë e Madhe, në pjesën më të madhe të Europës dhe 
në ishujt e Paqësorit. 
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Në vitet e fundit ka pasur një shtrirje pothuajse të pabesueshme 
të punës në Meksikë, në vendet e Amerikës Qendrore dhe në Ame-
rikën e Jugut. 

Dhe Azia është duke u hapur tani [në 1971-shin] ndaj mesazhit të 
ungjillit në një mënyrë që ia tejkalon çdo gjëje në të kaluarën. Kisha 
po vendoset në Japoni e Kore, në Taivan e Hong Kong, dhe ne po 
bëhemi gati të fillojmë punën misionare në Tailandë, Singapor dhe 
Indonezi. 

Dhe do të vijë dita, në përkujdesin e Zotit, kur kombet e tjera, 
tani të mbyllura ndaj mesazhit të së vërtetës, do t’i hapin dyert 
e tyre për ne, dhe pleqtë e Izraelit do të shkojnë t’u tregojnë të 
ndershmëve në zemër në ato kombe rreth Krishtit dhe ungjillit të 
mbretërisë së tij, që ka ardhur mbi tokë në këtë kohë nëpërmjet 
Profetit Jozef Smith. 7

Jozef Smithi është zbuluesi i njohurisë për Krishtin dhe i shpëti-
mit të botës për këtë kohë dhe brez. 8

Dy tema që duket se kanë qenë gjithmonë të rëndësishme për 
mua. Që Jezu Krishti është Biri i Perëndisë, i cili u sakrifikua për 
mëkatet e botës, dhe që Jozef Smithi ishte një profet i thirrur dhe i 
caktuar për të drejtuar në periudhën ungjillore të plotësisë së ko-
hëve. Ky është mesazhi im për botën.9

2
Zoti e thirri Jozef Smithin për të qëndruar në krye 

të kësaj periudhe ungjillore të lavdishme. 

Jozef Smithi . . . erdhi dhe nën drejtimin e lajmëtarëve të shenjtë 
hodhi themelin për mbretërinë e Perëndisë dhe të kësaj vepre të 
mrekullueshme dhe çudie, që bota të mund të përgatitej për ardhjen 
e Zotit. 10

E di se ai [ Jozef Smithi] u thirr, u caktua nga Ati ynë në qiell; se 
ai mori zbulesë dhe udhëheqje nga Biri i Perëndisë, që do të ishin 
të dobishme dhe një bekim për të gjithë njerëzit, nëse ata do ta 
pranonin atë. 11

Nuk ka dyshim në mendjen time se Zoti e frymëzoi Profetin 
Jozef Smith dhe i dha atij zbulesë, urdhërim, i hapi atij qiejt dhe 
e thirri që të qëndronte në krye të kësaj periudhe ungjillore të 
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lavdishme. Jam plotësisht i bindur se në rininë e tij, kur shkoi të 
lutej, ai pa dhe qëndroi në praninë e vërtetë të Perëndisë Atit dhe 
të Birit të tij Jezu Krishtit; nuk ka dyshim në mendjen time – e di se 
kjo është e vërtetë. E di se më vonë ai u vizitua nga Moroni, mori 
Priftërinë Aarone nga duart e Gjon Pagëzorit, Priftërinë Melkizedeke 
nga duart e Pjetrit, Jakobit e Gjonit, dhe se Kisha e Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u organizua më 6 prill 1830, 
nëpërmjet urdhrit hyjnor. 12

Gjatë zgjedhjes së një përfaqësuesi për të qëndruar në krye të kë-
saj “vep[re] [të] [madhe e të] mrekullueshme [që] është duke ardhur 
midis fëmijëve të njerëzve” [shih DeB 4:1], Zoti nuk përzgjodhi një 
njeri që ishte i arsimuar në mësimet dhe traditat e botës. Udhët e tij 
nuk janë udhët e njeriut, as mendimet e tij nuk janë si mendimet e 

“jozef Smithi ishte një profet i thirrur dhe i caktuar për të 
drejtuar në periudhën ungjillore të plotësisë së kohëve.”
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njerëzve [shih Isaia 55:8]. Një njeri i mësuar në diturinë e botës do 
të kishte shumë për të çmësuar nga traditat dhe filozofitë e njerëzve. 
Në urtësinë e tij të madhe, Zoti zgjodhi një fëmijë pa përvojë – një 
djalë katërmbëdhjetë vjeçar. Zoti i zbuloi këtij të riu plotësinë e 
ungjillit, të cilën bota nuk do ta pranonte për shkak të mosbesimit. 
Nëpërmjet viteve të udhëheqjes qiellore – sepse ai u mësua nga 
lajmëtarë që vinin nga prania e Zotit – ky djalë i ri, Jozef Smithi, u 
përgatit për të drejtuar punën e rivendosjes së Ungjillit dhe të ndër-
timit të Mbretërisë së Perëndisë. 13

3
Zoti tha se ky brez do ta kishte fjalën e 

Tij nëpërmjet Profetit Jozef Smith.

Në çdo periudhë kur ungjilli është mbi tokë, ai duhet t’u zbulohet 
profetëve të Zotit, dhe ata duhet të thirren për të shërbyer si admi-
nistrues ligjor për të kryer e drejtuar përmbushjen e ordinancave të 
shpëtimit për bashkëqeniet e tyre. 

Jozef Smithi është profeti të cilin Zoti e thirri në këtë kohë për 
të rivendosur të vërtetat e shpëtimit dhe për të marrë çelësat dhe 
fuqitë që të administrojë këto të vërteta shpëtuese. 

Zoti i tha atij: “. . . ky brez do ta ketë fjalën time nëpërmjet 
teje”. (DeB 5:10.) Dhe pastaj, duke iu referuar ungjillit të rivendo-
sur nëpërmjet Jozef Smithit, Zoti tha: “Ky Ungjill i Mbretërisë do të 
predikohet në të gjithë botën si dëshmi për të gjitha kombet, dhe 
atëherë do të vijë mbarimi ose shkatërrimi i të ligjve”. [ Joseph Smith 
– Mateu 1:31.] 14

Tani unë them – 

Që të gjithë njerëzit në këtë kohë duhet të shohin te Jozef Smithi 
për të mësuar të vërtetën rreth Krishtit dhe ungjillit të tij;

Që përfundimisht emri i këtij profeti do të njihet në çdo cep të 
tokës dhe midis të gjithë njerëzve;

Që të ndershmit në zemër do ta pranojnë atë si profet dhe do të 
adhurojnë atë Zot që ai zbuloi;

Se kisha që ai organizoi me anë të urdhrit hyjnor përparon sepse 
ndjek zbulesat që erdhën nëpërmjet tij;
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Dhe se të gjithë që i besojnë mësimet e Jozef Smithit dhe punojnë 
sipas drejtimit të vendosur prej tij do të vijnë në njohurinë se Jezu 
Krishti është Biri i Perëndisë, i cili u kryqëzua për mëkatet e botës. 

Ashtu siç e di se Jezusi është Krishti – dhe kjo është nëpërmjet 
zbulesës nga Shpirti i Shenjtë – unë e di se Jozef Smithi është dhe 
qe, dhe do të jetë përgjithmonë një profet i Perëndisë. . . .

Me ndjenja të forta dëshmie dhe falënderimi, po [ndaj] këto fjalë 
të frymëzuara nga Doktrina e Besëlidhje: “Joseph Smith-i, Profeti 
dhe Shikuesi i Zotit, ka bërë më shumë, përveç Jezusit vetëm, për 
shpëtimin e njerëzve në këtë botë, sesa çdo njeri tjetër që jetoi ndo-
njëherë në të”. (DeB 135:3.)15

4
Jozef Smithi dhe vëllai i tij Hajrëmi u 

bashkuan në jetë dhe në vdekje. 

Unë jam mirënjohës për rivendosjen e të vërtetës së përjetshme 
në këtë periudhë të fundit ungjillore; jam gjithashtu mirënjohës për 
misionin dhe shërbesën e Jozef Smithit, Profetit, dhe të gjyshit tim, 
Hajrëm Smithit, Patriarkut; dhe për faktin se çelësat e mbretërisë së 
Perëndisë i janë besuar sërish njeriut në tokë. 16

“Dhe përsëri, në të vërtetë unë të them ty, bekuar qoftë shër-
bëtori im Hyrum Smith; sepse unë, Zoti, e dua atë për shkak të 
integritetit të zemrës së tij dhe ngaqë ai e do atë që është e drejtë 
përpara meje, thotë Zoti.” [DeB 124:15.]

Kush nuk do të ishte i lumtur që t’i jepej një nderim i tillë besimi 
dhe lëvdimi, dhe që vjen nga Zoti? Hajrëm Smithi ishte midis të 
pagëzuarve të parë në këtë periudhë ungjillore. Gjatë jetës së tij, ai 
qëndroi përkrah vëllait të tij Jozef dhe e forcoi atë me anë të inkura-
jimit, besimit dhe dashurisë së përkushtuar. Hajrëmi ishte një burrë 
me një zemër mrekullisht të butë. Ai zotëronte përulësi të thellë dhe 
e donte vëllanë e tij më shumë se vetë jetën e tij. Kjo tregohet në 
vdekjen e tij nëpërmjet së cilës ai mori kurorën e martirit. Ai ishte 
i patrembur në mbrojtjen e tij ndaj së vërtetës. Vërtet ai e “do[nte] 
atë që është e drejtë”.

Hajrëm Smithi u lind më 9 shkurt 1800, dhe ishte pothuajse 
gjashtë vjet më i madh se Profeti. Jozef Smithi nuk mori asnjë nder 
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që nuk e ndau me Hajrëmin, i cili gëzohej me vëllanë e tij në të 
gjitha bekimet që Zoti derdhi mbi të. E njëjta cilësi e dashurisë 
vëllazërore u tregua nga Profeti Jozef për vëllanë e tij Hajrëm. Ata 
kaluan së bashku nëpërmjet të njëjtave hidhërime dhe gëzime. Të 
dyve iu ranë të njëjtat persekutime. Ata ndanë të njëjtën birucë për 
hir të Ungjillit, dhe kur erdhi koha për vulosjen e dëshmisë së tyre, 
ata e ndanë së bashku kurorën e martirizimit. “Në jetë nuk u ndanë 
dhe në vdekje nuk u veçuan.” [DeB 135:3.] . . .

Kjo është një lëvdatë e merituar nga Profeti: “Vëlla Hajrëm, çfarë 
zemre besnike që ke! Oh, Jehovai i Përjetshëm të kurorëzoftë me 
bekime të përjetshme mbi kokën tënde, si shpërblim për kujdesin 
që ke pasur për shpirtin tim! Oh, sa të shumta janë hidhërimet që 
kemi ndarë së bashku; dhe përsëri, ne e gjejmë veten të prangosur 
nga dora e pamëshirshme e shtypjes. Hajrëm, emri yt do të shkruhet 
në Librin e Ligjit të Zotit, që ta shohin ata që vijnë pas teje, që të 
mund të kenë model veprat e tua.”

Së bashku, jozef dhe Hajrëm Smithi i vulosën 
dëshmitë e tyre me gjakun e tyre. 
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Profeti tha përsëri: “Mund të lutesha në zemrën time që të gjithë 
vëllezërit e mi të ishin si vëllai im i dashur Hajrëmi, i cili zotëron 
butësinë e një qengji dhe integritetin moral të Jobit dhe me pak 
fjalë, zemërbutësinë dhe përulësinë e Krishtit; dhe unë e dua atë 
me atë dashuri që është më e fortë se vdekja sepse nuk kam pasur 
kurrë rast për ta qortuar, as ai mua” 17.

5
Jozef dhe Hajrëm Smithi i vulosën 
dëshmitë e tyre me gjakun e tyre. 

Gjyshi im, Patriarku Hajrëm Smithi, u thirr për të mbajtur çelësat 
e kësaj periudhe ungjillore bashkë me Profetin Jozef, vëllanë e tij 
më të vogël. Zoti ka thënë se në gojën e dy dëshmitarëve do të 
qëndrojnë të gjitha gjërat [shih 2 Korintasve 13:1]. . . . 

Jozef Smithi nuk do të mund të kishte qëndruar i vetëm, përndry-
she puna e tij do të kishte dështuar, ashtu si edhe puna e Shpëtimta-
rit kërkonte vërtetimin e një dëshmitari tjetër, dhe kush tjetër mund 
të dëshmonte për Krishtin veçse Ati i tij? [Shih Gjoni 8:12–18.] Dhe 
kështu Zoti thirri një njeri tjetër për të qëndruar me Jozef Smithin 
dhe për të mbajtur çelësat e shpëtimit në këtë periudhë ungjillore 
si një dëshmitar me të. . . . 

. . . Jo vetëm që [Hajrëmi] u thirr për t’u bërë Patriarku i Kishës, e 
cila ishte parëbirnia e tij, por në të njëjtën kohë Zoti i tha atij: 

“Dhe që nga kjo kohë e tutje unë i caktoj atij që të mund të jetë 
një profet dhe shikues e zbulues i kishës sime, sikurse shërbëtori 
im Joseph;

Që ai të mund të veprojë gjithashtu në harmoni me shërbëtorin 
tim Joseph; dhe që ai do të marrë këshillë nga shërbëtori im Joseph, 
i cili do t’i tregojë atij çelësat me anë të të cilave ai mund të kërkojë 
e të marrë dhe të kurorëzohet me të njëjtin bekim dhe lavdi, dhe 
nder, dhe priftëri, dhe dhurata të priftërisë që dikur ishin vënë mbi 
atë që ishte shërbëtori im Oliver Cowdery;

Që shërbëtori im Hyrum të mund të japë dëshmi për gjërat që 
unë do t’i tregoj atij, që emri i tij të mund të kujtohet me nderim nga 
brezi në brez, përherë e përgjithmonë.” [DeB 124:94–96.]
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Në përputhje me këtë thirrje dhe urdhërim, Profeti Jozef Smith 
i dha Hajrëm Smithit të gjithë çelësat, autoritetin dhe dhuratat e 
priftërisë të cilat ai, Profeti, mbante dhe që më parë ishin mbajtur 
nga Oliver Kaudri. Zoti gjithashtu i zbuloi Hajrëm Smithit gjithçka 
që ishte e nevojshme për ta bërë atë plotësisht dhe në çdo mënyrë, 
një dëshmitar me vëllanë e tij Jozef, si një profet, shikues, zbulues 
dhe president të Kishës, dhe për të qëndruar për gjithë kohën dhe 
përjetësinë në krye të kësaj periudhe ungjillore me vëllanë e tij 
Jozef, një dëshmitar për Jezu Krishtin. 18

Me vëllanë e tij, gjyshin tim, Patriarkun Hajrëm Smithin, ai [ Jozef 
Smithi] vulosi dëshminë e tij me gjakun e tij në burgun Kartheixh. 
Dhe unë, të paktën një herë, dua të jem një mjet në duart e Zotit, 
që t’ua bëj të ditur skajeve të tokës që shpëtimi është përsëri i dis-
ponueshëm sepse Zoti ngriti një shikues të fuqishëm në këtë kohë 
për të rivendosur mbretërinë e tij në tokë.19

Ne jemi shumë mirënjohës për jetën dhe shërbesën e Profetit 
 Jozef Smith, të Hajrëm Smith Patriarkut, dhe të profetëve e apo-
stujve, dhe të burrave e grave të drejta, që kanë ndërtuar mbi the-
melin që ata hodhën.20

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Presidenti	Smith	tregoi	për	anëtarë	të	familjes,	të	cilët	e		ndihmuan	

të ushqente dëshminë e tij të fëmijërisë për misionin e Jozef 
 Smithit (shih “Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”). Çfarë mund 
të bëjmë ne për t’i ndihmuar fëmijët të fitojnë një dëshmi për 
 misionin e Profetit Jozef Smith?

•	 Në	çfarë	mënyrash	lidhet	emri	i	Jezu	Krishtit	me	atë	të	Jozef	
 Smithit? (Shih pjesën 1.) Si ka ndikuar shërbesa e Profetit Jozef 
Smith në dëshminë tuaj për Shpëtimtarin dhe ungjillin e Tij?

•	 Meditoni	mbi	vëzhgimet	e	Presidentit	Smith	rreth	faktit	që	Zoti	
thirri Jozef Smithin në vend të “një njeri[u] që ishte i arsimuar në 
mësimet dhe traditat e botës” (pjesa 2). Si mund të na ndihmojë 
ky arsyetim kur ndihemi të papërshtatshëm për t’i përmbushur 
përgjegjësitë tona?
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•	 Në	pjesën	3,	Presidenti	Smith	citon	Doktrina	e	Besëlidhje	5:10	
dhe 135:3. Si mund t’ia shpjegoni këto vargje dikujt që nuk e njeh 
misionin e Jozef Smithit?

•	 Çfarë	mund	të	mësoni	nga	marrëdhënia	midis	Jozef	Smithit	dhe	
vëllait të tij Hajrëmit? (Shih pjesën 4.)

•	 Cilat	janë	ndjenjat	tuaja	kur	mendoni	rreth	Jozef	dhe	Hajrëm	
 Smithit, që i vulosën dëshmitë e tyre me gjakun e tyre? (Shih 
pjesën	5.)	Në	çfarë	mënyrash	mund	ta	nderojmë	sakrificën	e	tyre?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Përkthimi prej Jozef Smithit, Zanafilla 50:30–31; 2 Nefi 3:5–15; 

DeB 11:11–26; 76:22–24; 135 

Ndihmë për Mësimdhënien
Një mënyrë për të inkurajuar nxënie të zellshme është të dëgjosh 

me kujdes kur dikush bën një pyetje ose një koment. “Dëgjimi është 
një shprehje dashurie. Ai shpesh kërkon sakrificë. Kur ne me të 
vërtetë i dëgjojmë të tjerët, shpesh heqim dorë nga ajo që duam 
të themi kështu që ata të mund të shprehin veten” (Teaching, No 
Greater Call [1999], f. 66).
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 8. “The First Prophet of the Last Di-

spensation”, Ensign, gusht 1971, f. 7.
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 12. “To Know for Ourselves”, Improvement 
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 13. Essentials in Church History (1950), 
f. 20–21.
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Kisha dhe Mbretëria 
e Perëndisë

“Të gjithë njerëzit le ta dinë me siguri se kjo 
është Kisha e Zotit dhe se ai po drejton punën 
e saj. Ç’privilegj që është të jesh i anëtarësuar 

në një institucion të tillë hyjnor!”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Shërbesa e Jozef Filding Smithit si President i Kishës, nga 23 janari 
1970 deri më 2 korrik 1972, ishte kulmimi i një jete përkushtimi në 
mbretërinë e Zotit. Ai thoshte me shaka se detyra e tij e parë në 
Kishë i erdhi kur ishte foshnjë. Kur ishte nëntëmuajsh, bashkë me 
të atin, Presidentin Jozef F. Smith, shoqëruan Presidentin Brigam 
Jang në Seint-Xhorxh të Jutas, për të marrë pjesë në përkushtimin 
e Tempullit të Seint-Xhorxhit.1

Në rini Jozef Filding Smithi shërbeu një mision kohëplotë dhe 
më vonë u thirr president i një kuorumi të priftërisë dhe anëtar i 
bordit të përgjithshëm të Shoqatës së Përmirësimit Reciprok të Të 
Rinjve (pararendësja e organizatës së sotme të Të Rinjve). Gjithashtu 
punoi si nëpunës në zyrën e Historianit të Kishës dhe heshturazi 
e ndihmoi të atin si një sekretar jozyrtar kur i ati ishte President i 
Kishës. Përmes këtyre mundësive të shërbimit, Jozef Filding Smithi 
arriti të çmonte organizimin e frymëzuar të Kishës dhe rolin e saj 
në udhëheqjen e individëve e të familjeve drejt jetës së përjetshme.

Jozef Filding Smithi u shugurua Apostull i Zotit Jezu Krishti më 
7 prill 1910. Shërbeu si pjesëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve thuajse për 60 vjet, përfshirë thuajse 20 vjet si President i atij 
Kuorumi. Si Apostull ai ndihmoi për të drejtuar Kishën anembanë 
botës. Mori pjesë në shumë aspekte të misionit të Kishës, duke 
shërbyer si Historian i Kishës, president i Tempullit të Solt-Lejkut, 
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Presidenti jozef filding Smith, një shërbëtor i 
përkushtuar në mbretërinë e Zotit.
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president i Shoqatës Gjenealogjike të Jutas dhe Këshilltar në Presi-
dencën e Parë.

Si njeri i thjeshtë e pa pretendime, Jozef Filding Smithi nuk i kër-
koi asnjëherë këto detyra. Por, kur Zoti e thërriste për të shërbyer, 
ai bindej me gatishmëri dhe entuziazëm. Ai e shfaqi heshturazi 
këtë përkushtim një ditë kur, në moshë 89-vjeçare, shkoi në një 
mbledhje. Duke vajtur në këmbë nga shtëpia e tij, ai rrëshqiti dhe 
ra nga një palë shkallë. Megjithëse e lëndoi këmbën, eci rreth një 
çerek miljeje [400 m] – “duke çaluar si një i moshuar”, tha ai – në 
mënyrë që të përmbushte përgjegjësitë e tij. Pas mbledhjes u kthye 
në këmbë në shtëpi, ku ai më në fund lejoi që ta vizitonte një dok-
tor. Doktori zbuloi se këmba e Presidentit Smith kishte fraktura në 
shumë vende. Presidenti Smith më vonë komentoi mbi ngjarjen e 
përjetuar. “Mbledhja zgjati ca si shumë”, tha ai. “Por pastaj, shumica 
e mbledhjeve zgjasin.” 2

Në një mesazh drejtuar rinisë së shenjtorëve të ditëve të mëvon-
shme, Presidenti Smith tregoi arsyen pse ishte aq i përkushtuar në 
punën e Kishës:

“Unë e di se Perëndia jeton. Unë e di që Jezu Krishti është Biri 
i Vetëmlindur në mish i Atit tonë. Kam një besim të përkryer në 
misionin e Profetit Jozef Smith dhe të atyre që kanë ardhur pas tij.

E di që ne kemi të vërtetën e ungjillit të përjetshëm të Jezu Krish-
tit, po ashtu siç e di që jetoj. Nëse nuk do ta dija, nuk do të dëshi-
roja të isha këtu apo të kisha të bëja ndopak me këtë punë. Por e 
di në çdo ind të trupit tim. Ma ka zbuluar Perëndia.” 3

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Pas shekujsh errësire e braktisjeje shpirtërore 
Zoti e ka rivendosur ungjillin e Tij dhe ka 

organizuar Kishën e Tij mbi tokë.

Zoti e [ka] rivendosur ungjillin dhe e ka organizuar sërish Kishën 
e tij mbi tokë. Arsyeja e një organizimi dhe rivendosjeje të tillë është 
fakti se bota për shekuj ka qenë në errësirë shpirtërore, pa auto-
ritetin dhe pa kuptimësinë; nuk dinin si ta adhuronin Perëndinë e 
gjallë. . . .
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Besëlidhja e përjetshme qe thyer; kuptimi i saktë i parimeve të 
ungjillit qe zhdukur përmes braktisjes; e drejta për të kryer detyrat 
në ordinancat e ungjillit kishte mbaruar midis njerëzve. U bë e do-
mosdoshme që e gjithë kjo të rivendosej dhe që besimi të mund 
të shtohej mes njerëzve nëpërmjet një hapjeje të qiejve dhe një 
rivendosjeje të ungjillit.

Kështu, Zoti dërgoi nga prania e tij lajmëtarët e vet, me plotësinë 
e ungjillit e me fuqinë dhe autoritetin e priftërisë që t’ua jepnin 
njerëzve, dhe u dha urdhërime . . . ngaqë Zoti i dinte fatkeqësitë 
që do t’i vinin botës, dhe ishte vullneti i tij që njerëzve t’u jepej pa-
ralajmërimi i duhur dhe mundësia e pranimit të ungjillit, që ata të 
mund të pendoheshin e të ktheheshin nga udhët e tyre të liga dhe 
t’i shërbenin Zotit [shih DeB 1:17–23].4

Ne shpallim se Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të 
Mëvonshme është mbretëria e Perëndisë në tokë, i vetmi vend ku 
njerëzit mund të vijnë e të mësojnë doktrinat e vërteta të shpëtimit 
dhe të gjejnë autoritetin e priftërisë së shenjtë.5

Të dashur vëllezër e motra të mia: Jam mirënjohës sa nuk mund 
ta shpreh me fjalë për bekimet që Zoti më ka dhënë mua dhe anë-
tarëve besnikë të kësaj kishe në kombe të ndryshme të tokës dhe 
të gjithë fëmijëve të tij kudo.

E falënderoj atë çdo ditë të jetës sime që ka rivendosur në këto 
ditë të fundit ungjillin e tij të përjetshëm për shpëtimin e të gjithë 
atyre që do të besojnë e do t’u binden ligjeve të tij.6

2
Vetë Zoti e drejton punën e Kishës dhe është 

privilegji ynë të kemi në të anëtarësi.

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është 
në realitetin e mirëfilltë mbretëria e Perëndisë në tokë.7

Dëshiroj të them se asnjë njeri nuk mundet ta udhëheqë vetë këtë 
kishë. Ajo është Kisha e Zotit Jezu Krisht; ai është kreu. Kjo kishë 
mban emrin e tij, ka priftërinë e tij, shërben ungjillin e tij, predikon 
doktrinën e tij dhe bën punën e tij.

Ai i zgjedh njerëzit dhe i thërret që të jenë mjete në duart e tij 
për të përmbushur qëllimet e tij, dhe i udhëheq e i drejton ata në 
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punët e tyre. Por njerëzit janë veçse mjete në duart e Zotit dhe nderi 
e lavdia për gjithçka që kryejnë shërbëtorët e tij, i njihen dhe duhet 
t’i njihen atij përgjithmonë.

Nëse kjo do të ishte vepra e njeriut, ajo do të dështonte, por 
është vepra e Zotit dhe ai nuk dështon. Dhe e kemi sigurinë që, 
nëse i zbatojmë urdhërimet e jemi guximtarë me dëshminë e  Jezusit 
dhe jemi të vërtetë në çdo gjë që ai na beson, Zoti do të na udhë-
heqë e drejtojë neve dhe kishën e tij në shtigjet e drejtësisë, për 
plotësimin e të gjitha qëllimeve të tij.8

Të gjithë anëtarëve të Kishës anembanë botës dëshiroj t’u them 
se kjo kishë ka për të kryer një mision të caktuar hyjnisht nën drej-
timin dhe udhëheqjen e Jezu Krishtit, Shpëtimtarit tonë dhe se asgjë 
nuk do t’i ndalë planet e tij në lidhje me të. Ajo do të përmbushë 
planet e Atit tonë qiellor. Shpresoj se shenjtorët anembanë botës e 
falënderojnë përditë Zotin që janë anëtarë të kishës së tij si dhe për 
misionin e Profetit Jozef Smith në rivendosjen e ungjillit për gëzimin 
dhe lumturinë tonë.9

Të ndershmëve në zemër, në të gjitha kombet, u themi: Zoti 
ju do. Ai dëshiron që ju të merrni bekimet e plota të ungjillit. Ai 
tani po ju fton që ta besoni Librin e Mormonit, ta pranoni Jozef 
Smithin si profet dhe të vini te mbretëria e tij tokësore e nëpërmjet 
saj të bëheni trashëgimtarë të jetës së përjetshme në mbretërinë 
e tij qiellore.10

Që nga organizimi i Kishës, asnjëherë nuk ka pasur një kohë kur 
Kishën e udhëhoqi njeriu. Nuk ishte ashtu në ditët e Jozef Smithit, 
as të Brigam Jangut; nuk ka qenë ashtu që atëherë. Kjo është vepra 
e Zotit dhe mos harroni se është I Plotfuqishmi që do ta bëjë këtë 
vepër e jo njeriu.11

E di që Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvon-
shme është mbretëria e Perëndisë mbi tokë dhe që ajo, sikurse 
është organizuar e udhëhequr në këtë kohë, ka miratimin e Zotit 
dhe po ecën në rrugën e drejtuar në atë mënyrë.

Të gjithë njerëzit le ta dinë me siguri se kjo është Kisha e Zotit 
dhe se ai po drejton punën e saj. Ç’privilegj që është të jesh i anë-
tarësuar në një institucion të tillë hyjnor! 12
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3
Kisha është organizuar që t’i ndihmojë anëtarët 

të gjejnë gëzim e lumturi në këtë jetë dhe 
jetë të përjetshme në jetën që vjen.

Zoti i ka vënë të gjitha gjërat në rregull dhe na ka dhënë një sis-
tem të përkryer. Njerëzit nuk mund ta përmirësojnë atë. Nëse do 
ta zbatonim atë që Zoti ka zbuluar, ashtu si e ka zbuluar, atëherë 
të gjitha gjërat do të ishin të përkryera, sepse organizimi është një 
organizim i përkryer; teoria e tij – plani i tij – është pa të metë.13

Zoti ka ngritur në kishën e tij një organizatë të priftërisë të krye-
suar nga apostuj e profetë. Dhe ai ka dhënë gjithashtu organizata 
të tjera . . . që të mbështesin e të ndihmojnë priftërinë.

Në çdo periudhë ungjillore ka nevoja të veçanta për t’u plotësuar, 
probleme për t’u zgjidhur dhe ndihmë që duhet të jepet për t’i ndih-
muar e mbështetur anëtarët e Kishës në punën e shpëtimit të tyre 
“me frikë e me dridhje” para Zotit. (Shih Filipianëve 2:12.) Prandaj 
kemi organizata ndihmëse [Shoqatën e Ndihmës, Të Rinjtë, Të Rejat, 
Filloren dhe Shkollën e së Dielës] që ta mbështesin e ta ndihmojnë 
priftërinë. Ato janë organizuar në mënyrë të tillë që t’u përgjigjen 
nevojave të njerëzve në çfarëdo gjendjeje shoqërore që mund të 
ketë. Ato janë pjesë e qeverisjes së Perëndisë dhe janë ngritur për 
t’i ndihmuar anëtarët e Kishës që të përsosin jetën e tyre e që të 
bëjnë ato gjëra të cilat u sigurojnë gëzim e lumturi në këtë jetë dhe 
jetë të përjetshme në jetën që vjen. . . .

Kisha dhe sektorët e saj administrativë përbëjnë, në fakt, një or-
ganizatë shërbimi për të ndihmuar familjen dhe individin. Mësuesit 
e shtëpisë, udhëheqësit e priftërisë dhe peshkopët caktohen që 
t’i udhëheqin ata me të cilët punojnë drejt jetës së përjetshme në 
mbretërinë e Atit tonë, dhe organizatat ndihmëse caktohen që të 
mbështesin e të ndihmojnë në këtë vepër të madhe të shpëtimit.

Nuk arrijmë ta theksojmë aq fort kërkesën e madhe të përdorimit 
të të gjitha këtyre programeve për të mirën dhe bekimin e gjithë 
fëmijëve të Atit tonë. . . .

Nëse ne të gjithë i bëjmë të gjitha gjërat që duhen nga ne në 
çuarjen përpara të programeve të Kishës, Zoti do të na bekojë e be-
gatojë aq plot, saqë suksesi do t’i ndjekë punët tona dhe, prej gjithë 
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kësaj, paqja e gëzimi do të jenë shpërblimi ynë këtu dhe lavdia e 
përjetshme paskëtaj.14

4
Shërbimi ynë në Kishë shpreh dashurinë për të tjerët 

dhe vlerësim për shërbimin e pafundëm të Zotit.

Zoti është me Kishën. Ai po na udhëheq. Shpirti i tij prehet mbi 
këtë popull. Ajo që kërkon ai nga ne, është që t’i shërbejmë me 
përulësi dhe me bashkim të zemrës e të shpirtit.15

Shpëtimtari ynë erdhi në botë që të na mësojë dashurinë për një-
ri-tjetrin dhe, meqenëse ai mësim i madh u shpalos nëpërmjet vuajtjes 
së tij të madhe dhe vdekjes së tij, që ne të mund të jetonim, a nuk 
duhet ta shprehim dashurinë për shoqi-shoqin nëpërmjet shërbimit që 

“Shërbimi juaj i aftë nuk kalon pa u vënë re nga ai Perëndi 
të cilit i shërbeni dhe në punën e të cilit jeni përfshirë.”



K a P i T U l l i  8

126

bëjmë për ta? A nuk duhet ta tregojmë vlerësimin tonë për shërbimin 
e pafundëm që ai na dha, duke dhënë shërbim në kauzën e tij?

Njeriu i cili në Kishë bën vetëm ato gjëra që i interesojnë vetëm 
vetvetes, nuk do ta arrijë kurrë ekzaltimin. Për shembull, njeriu që 
është i gatshëm të lutet, të paguajë të dhjetat dhe ofertat dhe të 
merret me detyrat e zakonshme që i përkasin jetës së tij vetjake 
dhe asgjë më shumë, nuk do t’ia arrijë kurrë synimit të përsosjes.16

Kurrë mos refuzoni të shërbeni. Kur një funksionar kryesues 
kërkon ndihmën tuaj, kënaquni që ta pranoni e të jepni më të 
mirën që ju keni për atë punë. Zoti e pret këtë nga ne dhe ne 
jemi nën besëlidhje që të veprojmë ashtu. Kjo mënyrë sjell gëzim 
e paqe dhe, njëkohësisht, ata të cilët shërbejnë marrin bekimin më 
të madh. Mësuesi merr më shumë se personi që mësohet; bekimi 
që na shpërblen kur pranojmë një thirrje për të punuar në Kishë, 
është shumë më i madh se bekimi që u japim të tjerëve. Ai që nuk 
pranon të kryejë ndonjë punë ose i shmanget përgjegjësisë kur ajo 
i jepet në Kishë, është në rrezik të madh që ta humbasë udhëheq-
jen e Shpirtit. Përfundimisht, ai bëhet i plogët e mospërfillës ndaj 
të gjitha detyrave dhe, porsi bima që nuk kultivohet e nuk ujitet, ai 
fishket dhe vdes shpirtërisht.17

Shërbimi juaj i aftë nuk kalon pa u vënë re nga ai Perëndi të cilit 
i shërbeni dhe në punën e të cilit jeni përfshirë.18

Lutja ime është që të gjithë ne, duke punuar së bashku si vëllezër e 
motra të vërteta në mbretërinë e Zotit, të mund të punojmë në mënyrë 
të tillë që ta përmbushim punën e madhe që shtrihet përpara.19

5
Në këtë periudhë ungjillore mbretëria e Perëndisë 
dhe puna e Zotit do të përhapen anembanë botës.

Një periudhë e Ungjillit përkufizohet si lejim që funksionarëve 
të zgjedhur hyjnisht, nëpërmjet një mandati nga Perëndia, t’u jepet 
fuqi dhe autoritet për të shpërndarë fjalën e Perëndisë dhe për të 
drejtuar në të gjitha ordinancat e saj. . . .

Ka pasur kohë kur Ungjilli u është hequr njerëzve për shkak të 
shkeljeve të tyre. I tillë ishte rasti në ditët e Noeut. Izraeli iu largua 
Zotit dhe u la në terr për shumë breza që i paraprinë ardhjes së Jezu 
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Krishtit dhe, kur ai erdhi mes njerëzve, ai e rivendosi plotësinë e 
Ungjillit. Ai dërgoi dishepujt e tij që të shpallnin mesazhin e tij në të 
gjithë botën, por nuk kaluan shumë shekuj para se njerëzit të binin 
rishtas në gabim dhe të humbisnin autoritetin për të vepruar në emrin 
e Zotit. Kjo e bëri të domosdoshme hapjen e qiejve dhe shpalosjen e 
një periudhe të re ungjillore që do të përgatiste ardhjen e dytë të Zotit 
tonë në retë e qiellit, për të mbretëruar në lavdi mbi tokë për një mijë 
vjet, ngjarje e cila është pranë, madje në pragjet tona.20

Vetë ungjilli ka qenë i njëjtë në të gjitha periudhat ungjillore; 
plani i shpëtimit është i njëjti për të gjithë fëmijët e Atit tonë, në çdo 
epokë. Herë pas here ai ka humbur nga braktisja, por, kurdoherë 
që Zoti ka pasur një popull në tokë, i janë ofruar po ato ligje e të 
vërteta të shpëtimit që ai na ka zbuluar neve.

Por ka një gjë të madhe shtesë që kemi marrë në këtë epokë, që 
nuk e kanë pasur kurrë më parë. Në këtë periudhë ungjillore Zoti 
ka shpallur se Kisha nuk do të largohet më kurrë nga udha e drejtë; 
këtë herë ungjilli është këtu për të qëndruar. Këtë herë e vërteta 
e zbuluar është paracaktuar të përgatisë një popull për ardhjen e 
dytë të Birit të Njeriut dhe Kisha do të zërë vend në të gjitha pjesët 
e tokës kur Zoti të vijë për të shpallur epokën mijëvjeçare të paqes 
dhe të drejtësisë.21

Ne jemi anëtarë të një kishe botërore, një kishe që ka planin e 
jetës dhe të shpëtimit, një kishe të ngritur nga vetë Zoti në këto ditë 
të fundit për t’ua çuar mesazhin e tij të shpëtimit të gjithë fëmijëve 
të tij në të gjithë tokën. . . .

Ne kemi arritur shtatin dhe fuqinë që po na mundësojnë të për-
mbushim mandatin që Zoti na ka dhënë nëpërmjet Profetit Jozef 
Smith se lajmin e mirë të rivendosjes duhet t’ia çojmë çdo kombi 
dhe të gjithë njerëzve.

E jo vetëm që do ta predikojmë ungjillin në çdo komb përpara 
ardhjes së dytë të Birit të Njeriut, por do të kthejmë njerëz në besim 
e do të themelojmë grumbullime shenjtorësh mes tyre.22

Mbretëria e Perëndisë dhe puna e Zotit do të përhapet gjithnjë e 
më shumë; ajo do të përparojë në botë më shpejt në të ardhmen, 
sesa ka përparuar në të kaluarën. Zoti e ka thënë atë dhe Shpirti 
jep dëshmi; dhe unë jap dëshmi për këtë, sepse vërtet e di që kjo 



K a P i T U l l i  8

128

është e vërtetë. Mbretëria e Perëndisë është këtu që ajo të rritet, të 
përhapet kudo, të zërë rrënjë në tokë dhe të mbetet aty ku Zoti e 
ka mbjellë me anë të vetë fuqisë së tij dhe të vetë fjalës së tij, për të 
mos u shkatërruar më kurrë, por që të vazhdojë derisa qëllimet e Të 
Plotfuqishmit të plotësohen – çdo parim për të cilin është folur nga 
profetët qëkurse bota filloi. Ajo është puna e Perëndisë, të cilën vetë 
ai, me urtësinë e vet dhe jo me urtësinë e njeriut, e ka rivendosur 
në tokë në ditët e mëvonshme.23

Ungjilli është për të gjithë njerëzit dhe Kisha do të ngrihet kudo, 
në të gjitha kombet, madje deri në skajet e tokës, përpara ardhjes 
së dytë të Birit të Njeriut.24

Unë e di dhe dëshmoj se qëllimet e Zotit në tokë do të nga-
dhënjejnë. Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvon-
shme është këtu për të qëndruar. Puna e Zotit do të ngadhënjejë. 
Asnjë fuqi në tokë nuk mund ta pengojë përhapjen e së vërtetës 
dhe predikimin e ungjillit në çdo komb.25

Ju lë juve bekimin tim dhe bindjen time që Perëndia është me 
popullin e tij dhe që puna në të cilën jemi përfshirë do të nga-
dhënjejë e do të vazhdojë derisa qëllimet e përjetshme të Zotit të 
plotësohen.26

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Si	mund	ta	ndjekim	shembullin	e	Presidentit	Smith	në	shërbimin	

tonë në Kishë? (Shih pjesën “Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”.)

•	 Mendohuni	për	mësimet	e	Presidentit	Smith	për	Rivendosjen	e	
ungjillit (shih pjesën 1). Çfarë ndieni kur mendoni se po jetoni 
në një kohë që Kisha e Zotit është e rivendosur në tokë?

•	 Presidenti	Smith	dëshmoi	se	Jezu	Krishti	është	kreu	i	Kishës	(shih	
pjesën 3). Si mund t’ia tregonit dëshminë që keni për këtë të 
vërtetë dikujt që nuk është anëtar i Kishës?

•	 Si	ju	kanë	ndihmuar	organizatat	dhe	programet	e	Kishës	që	të	
merrni bekimet që përmenden në pjesën 3? Si e kanë ndihmuar 
ato familjen tuaj?
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•	 Presidenti	Smith	tha:	“Shpëtimtari	ynë	erdhi	në	botë	që	të	na	
mësojë dashurinë për njëri-tjetrin” (pjesa 4). Në çfarë mënyrash 
mund ta ndjekim shembullin e dashurisë së Shpëtimtarit kur shër-
bejmë si mësues të shtëpisë apo mësuese vizitore?

•	 Teksa	shqyrtoni	pjesën	5,	vini	re	se	ku	ndryshon	kjo	periudhë	
ungjillore nga të tjerat. Si ndikon kjo kuptimësi në shërbimin tonë 
në Kishë? Çfarë ndieni kur mendoni mbi përgatitjen e botës për 
Ardhjen e Dytë të Shpëtimtarit?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mosia 18:17–29; DeB 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kur përdorni veprimtari të larmishme mësimore, nxënësit priren 

që t’i kuptojnë më mirë parimet e ungjillit e të mbajnë mend më 
shumë. Një metodë e përzgjedhur me kujdes mund ta bëjë një pa-
rim më të qartë, më interesant dhe më të paharrueshëm” (Teaching, 
No Greater Call [1999], f. 89).

Shënime
 1. Shih Joseph Fielding Smith Jr. and 

John J. Stewart, The Life of Joseph Field
ing Smith (1972), f. 16.
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 5. “Out of the Darkness”, Ensign, qershor 

1971, f. 4.
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Një engjëll ua tregoi fletët e arta oliver Kaudrit dhe Dejvid Uitmerit, 
dy nga Tre Dëshmitarët, në praninë e jozef Smithit. engjëlli më 

vonë ia tregoi fletët Martin Harisit, dëshmitarit të tretë.
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Dëshmitarët e Librit 
të Mormonit

“Mua më duket se cilido anëtar i kësaj Kishe kurrë 
nuk do të kënaqet, derisa ai ose ajo ta ketë lexuar 
Librin e Mormonit herë pas here dhe ta ketë marrë 
tërësisht në konsideratë, në mënyrë të tillë që ai ose 

ajo mund të japë dëshmi se ai është me të vërtetë një 
anal me frymëzimin e të Plotfuqishmit mbi të.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith shërbeu si historiani dhe dokumentuesi 
i Kishës nga mars 1921 deri në shkurt 1970. Në këtë detyrë, ai pati një 
rol të rëndësishëm për sigurimin e dokumenteve origjinalë me rën-
dësi historike për Kishën. Një nga këto dokumente ishte një dëshmi 
e shkruar me dorë dhe e nënshkruar nga Dejvid Uitmer, një nga tre 
dëshmitarët e veçantë të Librit të Mormonit. Presidenti Smith pati gjith-
ashtu privilegjin të punonte me një dëshmi të shkruar me dorë nga 
Oliver Kaudri, një tjetër nga Tre Dëshmitarët e Librit të Mormonit. Pasi 
i kopjoi këto dy dokumente me dorë, Presidenti Smith i lexoi ato në 
të paktën dy fjalime publike – një herë në mars 1939 dhe përsëri në 
konferencën e përgjithshme të Kishës në tetor 1956.

Edhe pse Presidenti Smith ndjeu se këto dëshmi të shkruara ishin 
mjaft domethënëse për t’u ndarë, ai foli më shpesh për një dëshmi 
tjetër të Librit të Mormonit: dëshminë e tij, të cilën e mori shumë 
kohë përpara edhe se të punonte në Zyrën e Historianit të Kishës. 
Ai tha: “Fillova ta lexoj Librin e Mormonit përpara se të arrija mo-
shën për të qenë dhjak dhe jam duke e lexuar atë që atëherë dhe 
e di se është i vërtetë” 1. “E kam lexuar atë shumë, shumë herë”, 
u tha ai shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. “Nuk e kam lexuar 
mjaftueshëm. Ai akoma përmban të vërteta që unë akoma mund 
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t’i kërkoj e gjej, sepse nuk e zotëroj me mjeshtëri atë, por e di se 
është i vërtetë.” 2

Gjatë ndarjes së këtyre dëshmive për Librin e Mormonit, qëllimi i 
Presidentit Smith ishte që t’i nxiste të tjerët për të marrë vetë dësh-
mitë e tyre. Ai shpalli: “Ju jap dëshmi se Zoti ma ka bërë shumë të 
qartë me anë të zbulesës që kam marrë dhe shumë prej jush, që 
jeni të pranishëm këtu, mund të jepni dëshmi të ngjashme, se këto 
gjëra janë të vërteta dhe se është privilegji i çdo njeriu të sinqertë, 
i cili do të bëjë përpjekje për ta lexuar me një shpirt plot lutje dhe 
dëshirë për ta ditur nëse libri është i vërtetë apo jo; dhe ai do ta 
marrë atë dëshmi në përputhje me premtimin që u bë nga Moroni, 
i cili e vulosi analin për të ardhur në dritë në Periudhën Ungjillore 
të Plotësisë së Kohëve” 3.

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Libri i Mormonit është një anal i shenjtë që përmban 
ungjillin e përjetshëm dhe jep dëshmi për Jezu Krishtin.

Libri i Mormonit është historia e shenjtë e banorëve të lashtë 
të kontinentit amerikan dhe përmban parashikimet e profetëve të 
tyre, urdhërimet e Zotit për ta dhe historinë e fatin e atyre popujve 
të lashtë. Është vëllimi amerikan i shkrimit të shenjtë dhe është po 
aq i shenjtë dhe i frymëzuar sa është Bibla, e cila përmban analet e 
shenjta të racës së hebrenjve në hemisferën lindore.4

Profetët nefitë në lutje plot zell kërkuan që shkrimet e tyre duhej 
të ruheshin që të dilnin në dritë dhe të flisnin sikur të ishin prej së 
vdekuri, për t’i dhënë dëshmi mbetjes së Lehit dhe gjithashtu ju-
denjve dhe johebrenjve, se Perëndia u kishte zbuluar atyre plotësinë 
e Ungjillit. Shqetësimi i tyre ishte që në këto ditë të fundit njerëzit 
të mund të silleshin në pendim dhe besim te Perëndia, nëpërmjet 
dëshmisë së dhënë shumë shekuj më parë këtyre profetëve nefitë. 
Në fakt, ne mësojmë nga Libri i Mormonit se ky është synimi krye-
sor i Librit të Mormonit, siç thuhet në shumë prej pjesëve të tij. . . .

. . . Zoti ua bëri shumë të qartë profetëve nefitë se historia dhe pro-
fecitë e tyre do të ruheshin për të dalë në dritë në ditët e mëvonshme 
si dëshmi për Jezu Krishtin dhe për të rrënjosur mes njerëzve Ungjillin 
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e tij. Nefi u profetizoi johebrenjve dhe judenjve për ditën tonë dhe la 
për ta dëshminë e tij në mënyrën më të theksuar dhe gjurmëlënëse. 
(2 Nefi 33.) Moroni bëri të njëjtën gjë. (Moroni 10:24–34.)5

Nefi, një nga profetët më të hershëm të kolonisë izraelite, parashi-
koi rreth gjashtëqind vjet para epokës së krishterë, se kur analet që 
përmbanin historinë e popullit të tij do të zbuloheshin nga pluhuri, do 
të ishte në një ditë kur njerëzit do të “moho[nin] fuqinë e Perëndisë, 
të Shenjti[t të] Izraelit” dhe do të thonin: “Na dëgjoni dhe i vini veshin 
parimit tonë; pasi vini re, nuk ka Perëndi sot, pasi Zoti dhe Shëlbuesi 
e ka bërë punën e tij dhe ai ua ka dhënë fuqinë e tij njerëzve”. [2 Nefi 
28:5.] Përsëri, shumë mes tyre do të thonë, kur të paraqiten me një 
vëllim të ri shkrimi të shenjtë, i cili përmban historinë e njerëzve në 
këtë botë perëndimore: “Një Bibël! Një Bibël! Ne e kemi një Bibël dhe 
nuk mund të jetë ndonjë Bibël tjetër.” [2 Nefi 29:3.]

. . . Ky vëllim i ri i shkrimit të shenjtë do të ishte dëshmitar, jo 
vetëm për Krishtin dhe për të përmbajtur Ungjillin e përjetshëm, por 
gjithashtu do të ishte dëshmitar për shkrimet e shenjta judease – 
Biblën; dhe këto dy anale – sipas profetizimit të Nefit, atit të tij dhe 
gjithashtu Jozefit, birit të Izraelit – do të rriteshin së bash ku duke 
dhënë dëshmi për ungjillin e përjetshëm [shih 2 Nefi 3:11–13; 29:10–
14]. Si dëshmi e tillë, këto anale qëndrojnë sot duke dëshmuar 
për të vërtetën deri në dënimin e të gjithë atyre që nuk i pranojnë 
mësimet e tyre.6

E di se Jozef Smithi përktheu Librin e Mormonit me anë të dhu-
ratës dhe fuqisë së Perëndisë dhe se ai ka dalë në dritë “për bindjen 
e Judenjve dhe Johebrenjve se Jezusi është Krishti, Perëndia i Am-
shuar, që ua shfaqi veten të gjitha kombeve”. [Faqja e titullit e Librit 
të Mormonit.] 7

2
Në përputhje me ligjin e dëshmitarëve, 
Zoti thirri dëshmitarë të veçantë për të 

dëshmuar për Librin e Mormonit.

Ka një ligj të dhënë në mënyrë të pandryshueshme në shkrimet 
e shenjta, i cili përshkruan dëshminë dhe caktimin e dëshmita-
rëve. Këtë ligj Zoti e ka ndjekur gjithmonë në dhënien e zbulesës 
së re njerëzve.8
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Përmes gjithë epokave ky ligj, [ligji i dëshmitarëve], ka qenë një 
ligj i përcaktuar dhe i pandryshueshëm. Nëse do të kishim anale të 
përsosura të të gjithë epokave, ne do të shihnim se kurdoherë që 
Zoti ka themeluar një periudhë ungjillore, ka pasur më shumë se një 
dëshmitar për të dëshmuar për të. Pali në letrën drejtuar Korintasve 
tha: “Çdo gjë do të qëndrojë me gojën e dy a tre dëshmitarëve”. 
[2 Korintasve 13:1.] 9

Në lidhje me daljen në dritë të Librit të Mormonit, Zoti tha se do 
të zgjidhte dëshmitarë. Do të kishte tre dëshmitarë të veçantë që do 
t’i sillnin dëshmi botës dhe ai tha:

“Dhe askush tjetër nuk do ta shohë atë, me përjashtim të disave 
sipas vullnetit të Perëndisë, për t’u dëshmuar fjalën e tij fëmijëve të 
njerëzve; pasi Zoti Perëndi ka thënë se fjalët e besnikëve duhet të 
fliten sikur të ishin nga të vdekurit.

Kështu që, Zoti Perëndi do të vazhdojë të sjellë në dritë fjalët e 
librit; dhe do të vendosë fjalën e tij në gojën e aq shumë dëshmita-
rëve, sa i duket atij e përshtatshme; dhe mjerë ai që e hedh poshtë 
fjalën e Perëndisë!” (2 Nefi 27:13–14.)10

Tre burrat e thirrur për të shërbyer si dëshmitarë të veçantë të 
dal jes në dritë të Librit të Mormonit me anë të fuqisë së Perëndisë, 
janë Oliver Kaudri, Dejvid Uitmer dhe Martin Herris. . . . Ata punuan 
me Jozef Smithin në themelimin e kësaj pune të mrekullueshme në 
këtë periudhë ungjillore. . . .

Dëshmia e tyre është se ata patën një vizitë nga një engjëll prej 
pranisë së Zotit, që vendosi para tyre analin e artë, nga i cili u për-
kthye Libri i Mormonit, dhe i udhëzoi ata. Ata i panë gdhendjet te 
fletët, ndërsa faqet ktheheshin një e nga një përpara tyre dhe zëri i 
Perëndisë u dëgjua prej tyre të shpallte nga qiejt se përkthimi ishte 
me anë të dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë, dhe t’i urdhëronte ata 
t’i sillnin dëshmi të gjithë botës. Këta tre dëshmitarë, përmes vështi-
rësisë, përndjekjes dhe gjithë peripecive të jetës, gjithmonë mbetën 
të vërtetë ndaj dëshmisë së tyre, se ata i panë fletët në praninë e 
një engjëlli dhe e dëgjuan zërin e Perëndisë t’u fliste atyre nga qiejt.

Pati tetë dëshmitarë të tjerë, të cilët gjithashtu i panë fletët, i 
mbajtën ato në duar, i shqyrtuan me kujdes gdhendjet në to, siç 
iu treguan atyre nga Jozef Smithi. Dëshmia e tyre gjithashtu i jepet 
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botës dhe shfaqet në secilin botim të Librit të Mormonit. Të gjithë 
këta tetë burra mbetën të vërtetë ndaj kësaj dëshmie deri në vdekje.

Këta dymbëdhjetë dëshmitarë [përfshirë Jozef Smithin], katër prej 
të cilëve panë engjëj e patën vegime qiellore dhe tetë që vëzhguan 
analin siç iu tregua atyre nga Jozef Smithi, janë të gjithë, sikurse 
duket, që Zoti i pa të nevojshëm për ta themeluar të vërtetën e Librit 
të Mormonit, ashtu siç premtoi nëpërmjet Nefit se do të bënte. “Dhe 
mjerë ai që e hedh poshtë fjalën e Perëndisë!” Dëshmitë e këtyre 
burrave bëjnë më shumë se të përmbushin ligjin.11

Jozef Smithi . . . ishte i vetëm në vegimin e parë, i vetëm kur Mo-
roni ia solli atij lajmin, i vetëm kur mori fletët; por më pas, ai nuk 

jozef Smithi ua tregoi fletët e arta Tetë Dëshmitarëve.
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ishte i vetëm. Zoti thirri dëshmitarë të tjerë. Gjyshja Smith, [nëna 
e Jozef Smithit, Lusi Mek Smith], në historinë e saj thotë se Profeti 
erdhi në shtëpi duke qarë nga gëzimi pasi dëshmitarët i kishin parë 
fletët nën drejtimin e një engjëlli të Perëndisë, sepse, ai tha: “Barra 
është lehtësuar dhe unë nuk jam më i vetëm” 12.

3
Tre Dëshmitarët mbetën besnikë ndaj 

dëshmive të tyre për Librin e Mormonit.

Të gjithë tre dëshmitarët [e veçantë] u ndanë nga Kisha dhe u 
lar guan prej saj. Oliver Kaudri dhe Martin Herrisi u kthyen me përu-
lësi, duke kërkuar anëtarësi në Kishë dhe që të dy vdiqën si anëtarë 
të plotë dhe të pranuar. Dejvid Uitmeri nuk u kthye më në Kishë; 
megjithatë, që të tre këta burra mbetën besnikë ndaj dëshmisë që 
i dhanë botës, e cila gjendet në çdo kopje të Librit të Mormonit.13

Kjo është një dëshmi e Dejvid Uitmerit, dhënë në Riçmond, 
 Mizuri, më 19 mars 1881 – e kopjuar nga dokumenti origjinal, e cila 
u botua në Richmond Conservator në atë datë.

“Drejtuar të gjithë kombeve, fiseve, gjuhëve dhe popujve, tek të 
cilët do të vijnë këto shkrime –

Që ishte paraqitur nga një farë Xhon Mërfi prej Polos [konteja 
Kalduell], Mizuri, se unë, në një bashkëbisedim me të verën e 
shkuar, e mohova dëshminë time si një nga tre dëshmitarët e Librit 
të Mormonit –

Për atë qëllim, që ai të më kuptojë tani, në qoftë se nuk më kup-
toi atëherë, dhe që bota të mund ta dijë të vërtetën, unë dëshiroj 
tani, duke qëndruar ashtu sikurse është, pikërisht në perëndim të 
jetës, dhe me frikën e Perëndisë, njëherë e përgjithmonë të bëj këtë 
deklaratë publike:

Se unë kurrë, në asnjë kohë, nuk e kam mohuar atë dëshmi ose 
ndonjë pjesë të saj, e cila për shumë kohë që atëherë është botuar 
me atë libër, si një nga tre dëshmitarët.

Ata që më njohin më mirë, do ta dinë se unë gjithmonë kam 
qëndruar besnik ndaj asaj dëshmie – Dhe se askush nuk mund të 
mashtrohet ose të dyshojë për idetë e mia të tanishme lidhur me të 
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njëjtën, tani përsëri vërtet u pohoj të vërtetën e të gjitha deklaratave 
të mia, siç u bënë dhe u botuan atëherë.” 14

Tani më lejoni t’ju them diçka lidhur me Martin Harisin. . . . 
Ndër sa vazhdoi të ishte i vërtetë ndaj dëshmisë së tij për Librin 
e Mormonit, ai për shumë vjet u bë i pakënaqur me Kishën. Por 
pak kohë pasi shenjtorët erdhën në Juta, disa nga vëllezërit tanë të 
mirë shkuan ta kërkonin, e gjetën atë, i dhanë gjallëri dhe e sollën 
përsëri në Kishë. Ai erdhi këtu [në Juta], u ripagëzua dhe jetoi këtu 
për shumë vite, duke dëshmuar për dëshminë e tij mes kolonëve. 
Ai vdiq këtu dhe u varros [në Klarkston, Juta].

Tani vijmë tek Oliver Kaudri. Çfarë ndodhi me Oliver Kaudrin, 
më të rëndësishmin e të treve, i cili ishte me Jozef Smithin kaq 
shumë herë në shfaqjen e engjëjve dhe në rivendosjen e çelësave? 
Çfarë ndodhi me të? Ai u largua nga Kisha dhe u bë jashtëzakonisht 
i zemëruar, por kurrë nuk e mohoi dëshminë. Disa njerëz kanë 
thënë se ai e mohoi, por ai nuk e mohoi. Gjithmonë ishte i vërtetë 
ndaj asaj dëshmie. . . .

. . . Pasi shenjtorët u zbuan nga Nauvuja dhe ishin në rrafshnalta 
dhe gjithçka u duk më e zymta (Sidni Rigdon tha se ata kishin 
shkuar drejt shkatërrimit të tyre e nuk kishte më shpresë për ta dhe 
gazetat thanë se ata nuk mund të mbijetonin!), nën ato kushte, Oli-
ver Kaudri . . . kërkoi të kthehej përsëri në Kishë. . . . Ai u mirëprit 
që u kthye dhe po përgatitej të ndërmerrte një mision në Britaninë 
e Madhe, kur u sëmur dhe vdiq. Ai vdiq në shtëpinë e Dejvid Uit-
merit, duke dhënë dëshmi për të vërtetën.15

4
Secili anëtar i Kishës mund të jetë një 

dëshmitar i Librit të Mormonit.

Këta nuk janë të gjithë dëshmitarët që mund të flasin për misio-
nin hyjnor të Jozef Smithit apo për të vërtetën e Librit të Mormonit. 
Premtimi bëhet në Librin e Mormonit se ata që dëshirojnë të dinë 
nëse është i vërtetë dhe nëse përmban fjalën e Zotit, mund ta dinë 
se është i vërtetë, në qoftë se ata do të kërkojnë me një zemër të 
sinqertë, me qëllim të vërtetë, duke patur besim në Krishtin, sepse 
ai do t’ua tregojë atë atyre nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë 
[shih Moroni 10:3–5]. Janë qindra mijëra njerëz që e kanë vënë këtë 
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premtim në provë dhe me gjithë sinqeritetin mund të thonë se ata 
e kanë marrë atë dituri.16

Unë jam i bindur në mënyrë po aq të qëndrueshme se ky Libër i 
Mormonit nga i cili kam lexuar, është fjala e Perëndisë dhe u zbulua, 
sikurse deklaroi Jozef Smithi se u zbulua, sikurse jam i bindur që 
qëndroj këtu duke parë fytyrat tuaja. Çdo frymë mbi faqen e tokës, i 
cili ka inteligjencë të mjaftueshme për të kuptuar, mund ta njohë atë 
të vërtetë. Si mund ta njohë atë? Gjithçka që ai duhet të bëjë është 
të ndjekë formulën që u dha nga Zoti vetë, kur u shpalli judenjve se 
ata që do të bënin vullnetin e Atit të tij, do ta njihnin doktrinën, nëse 
vinte nga Perëndia ose nëse ai fliste nga vetja e tij [shih Gjoni 7:17]. 
Dëshmia ime për mbarë botën është se ky libër është i vërtetë. . . .

Unë e di se dëshmia e këtyre [tre] dëshmitarëve, e shënuar në 
secilën kopje të Librit të Mormonit, është e vërtetë, se ata qëndruan 
në praninë e një engjëlli të Perëndisë i cili u deklaroi se anali, siç 
u përkthye, ishte i saktë, se dëshmia e tyre që Perëndia u foli atyre 
nga qiejt, duke i thirrur të jepnin dëshmi për atë fakt, është e vër-
tetë dhe nuk ka asnjë frymë që nuk mund ta marrë atë dëshmi, në 
qoftë se ai dëshiron ta marrë, duke e lexuar këtë libër plot lutje dhe 

“Ka një frymëzim dhe ndjenjë gëzimi paqësor e kënaqësie, që e 
shoqërojnë leximin e sinqertë dhe plot lutje të këtij libri.”
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besim, me dëshirë për të ditur të vërtetën, ashtu siç ka deklaruar 
Moroni me anë të zbulesës. Ai do ta dijë të vërtetën përsa i përket 
rivendosjes së këtij shkrimi të shenjtë të dhënë banorëve të lashtë 
të këtij kontinenti.17

Mua më duket se cilido anëtar i kësaj Kishe kurrë nuk do të këna-
qet, derisa ai ose ajo ta ketë lexuar Librin e Mormonit herë pas here 
dhe ta ketë marrë tërësisht në konsideratë, në mënyrë të tillë që ai ose 
ajo mund të japë dëshmi se ai është me të vërtetë një anal me frymë-
zimin e të Plotfuqishmit mbi të dhe se historia e tij është e vërtetë. . . .

. . . Asnjë anëtar i kësaj Kishe, i cili nuk e ka lexuar me seriozitet 
dhe plot kujdes Librin e Mormonit, nuk mund të qëndrojë i miratuar 
në praninë e Perëndisë.18

Kur e lexoni Librin e Mormonit, ju e dini se po lexoni të vër-
tetën. Përse? Sepse Perëndia udhëzoi burra t’i shkruanin ngjarjet 
siç ndodhën dhe Ai u dha atyre urtësinë dhe frymëzimin ta bënin 
këtë. Këto anale u shkruan nga burra që besonin te Perëndia. Këto 
anale nuk ranë kurrë në duart e braktisësve të fesë; por historianët 
shkruan dhe folën sikur të prekeshin në zemër nga Fryma e Shenjtë 
dhe ne e dimë se çka ata shkruan është e vërtetë, sepse Zoti e vuri 
vulën e miratimit mbi të [shih DeB 17:6].19

5
Ndërsa vazhdojmë ta lexojmë Librin e 

Mormonit me sinqeritet dhe plot lutje, ai na 
hyn gjithnjë e më shumë në zemër.

Të gjithë atyre, që e kanë lexuar sinqerisht Librin e Mormonit, iu 
ka lënë mbresa përmbajtja e frymëzuar e faqeve të tij. . . . Ka një 
frymëzim dhe ndjenjë gëzimi paqësor e kënaqësie, që e shoqërojnë 
leximin e sinqertë dhe plot lutje të këtij libri.20

Ndërsa e lexoj [Librin e Mormonit], gjithnjë e më shumë më lënë 
mbresa shenjtëria e tij, mesazhi që ai përmban në mbrojtje të misionit 
të Zotit Jezu Krisht dhe ungjilli që është rivendosur në periudhën un-
gjillore të plotësisë së kohëve për shpëtimin e shpirtrave. Ky anal më 
hyn në zemër gjithnjë e më shumë, ditë pas dite, ndërsa shoh të shpa-
loset përmbushja e profecive të shqiptuara nga këta profetë, të cilët 
tani u flasin nga varri dhe nga pluhuri kombeve të tokës, duke u bërë 
atyre thirrje për pendim dhe duke u bërë thirrje të besojnë në Krisht.21
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Presidenti	Smith	tha	se	ai	nuk	e	kishe	lexuar	mjaftueshëm	Librin	

e Mormonit (shih “Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”). Çfarë mund 
të mësojmë nga ky vëzhgim?

•	 Në	këtë	kapitull,	pjesa	1	përfshin	disa	nga	mësimet	e	Presidentit	
Smith rreth qëllimeve të Librit të Mormonit. Si janë përmbushur 
këto qëllime në jetën tuaj?

•	 Edhe	pse	Oliver	Kaudri,	Martin	Haris	dhe	Dejvid	Uitmer	u	lar
guan nga Kisha, asnjëri prej tyre nuk e mohoi kurrë dëshminë 
vetjake për Librin e Mormonit (shih pjesët 2 dhe 3). Përse është 
domethënës ky fakt kur marrim parasysh dëshmitë e tyre?

•	 Presidenti	Smith	tha	se	gjithë	njerëzit	mund	të	jenë	dëshmitarë	
të	Librit	të	Mormonit	(shih	pjesën	4).	Si	e	keni	fituar	një	dëshmi	
për librin? Çfarë mund të bëni për ta ndarë këtë dëshmi?

•	 Për	Librin	e	Mormonit	Presidenti	Smith	tha:	“Ky	anal	më	hyn	në	
zemër gjithnjë e më shumë, ditë pas dite” (pjesa 5). Si e keni vënë 
re që kjo është e vërtetë për ju? Çfarë mund të bëjë një njeri për 
ta forcuar dëshminë e tij ose të saj për Librin e Mormonit?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Nefi 6:3–5; 2 Nefi 29:7–8; Jakobi 4:1–4; Enosi 1:13; DeB 20:8–12

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 [1999], f. 45).
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Plaku jozef filding Smith, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
apostujve, dhe Presidenti jozef f. Smith, 1914
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Kërkimi Ynë për të Vërtetën

“Është një kërkesë që na bëhet, si anëtarë të kësaj 
Kishe, për të njohur mirë atë që Zoti ka zbuluar, që 

ne të mos çohemi në udhë të gabuar. . . . Si do të 
ecim ne në të vërtetën, në qoftë se nuk e dimë atë?”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Kur Jozef Filding Smithi ishte tetë vjeç, babai i tij i dha një kopje të 
Librit të Mormonit dhe i kërkoi atij ta lexonte. “Unë e mora këtë anal 
nefit me falënderim”, tregoi ai më vonë, “dhe iu vura detyrës që më 
ishte caktuar mua.” Dashuria e tij për librin e nxiti atë t’i bënte shpejt 
punët e tij të përditshme dhe nganjëherë edhe t’i linte ndeshjet e 
bejsbollit para se të mbaronin, me qëllim që të mund të gjente vende 
të qeta për të lexuar. Në më pak se dy vjet pas marrjes së dhuratës 
nga i ati, ai e lexoi librin dy herë. Për atë studim të hershëm, ai më 
vonë tha: “Ka pjesë të caktuara që më janë rrënjosur në mendjen time 
dhe nuk i kam harruar kurrë ato” 1. Ai gjithashtu lexoi libra të tjerë. 
“Unë lexoja librat që u përgatitën për fëmijët e Fillores dhe për fëmijët 
e Shkollës së të Dielës në ato ditë në hershme”, tha ai, “dhe zakonisht 
pata një libër në duart e mia kur isha në shtëpi. . . . Më vonë lexova 
Historinë e Kishës siç u shënua në Millennial Star [Ylli i Mijëvjeçarit]. 
Lexova edhe Biblën, Librin e Mormonit, Perlën me Vlerë të Madhe, 
Doktrina e Besëlidhje dhe literaturë tjetër që më ra në dorë.” 2

Presidenti Smith e ruajti etjen e tij për diturinë e ungjillit gjatë 
gjithë jetës së tij. Kur mësoi vetë të vërtetat e ungjillit, ai u foli të 
tjerëve për to dhe, kur ishte e nevojshme, i mbrojti ato. Tre vjet pasi 
u shugurua apostull, ai mori një bekim priftërie që përfshiu këshi-
llën e mëposhtme: “Ti je bekuar me aftësinë për të kuptuar, për të 
analizuar dhe mbrojtur parimet e së vërtetës më tepër se shumë 
prej miqve të tu dhe koha do të vijë kur provat e grumbulluara, 
që ti i ke mbledhur, do të qëndrojnë si një mur mbrojtjeje ndaj 
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atyre që po kërkojnë dhe do të kërkojnë t’i shkatërrojnë provat e 
hynisë së misionit të Profetit Jozef; dhe në këtë mbrojtje, ti nuk do 
të ngatërrohesh kurrë dhe drita e Shpirtit do t’i derdhë rrezet e tij 
mbi zemrën tënde, me po aq butësi sa edhe vesat që bien nga qielli 
dhe ai do të shpalosë në të kuptuarin tënd shumë të vërteta lidhur 
me këtë punë” 3. Ai jetoi me vërtetësi ndaj këtyre fjalëve profetike. 
Si një dijetar, mësues dhe shkrues i ungjillit, ai punoi me zell për 
t’i shpjeguar dhe mbrojtur doktrinat e ungjillit. Presidenti Hiber J. 
Grant njëherë e thirri atë “burri më i ditur për shkrimet e shenjta” 
mes të gjithë Autoriteteve të Përgjithshme.4

Pranë fundit të jetës së tij, Presidenti Smith shpesh mendoi thellë 
rreth bekimeve që kishte marrë nëpërmjet studimit të tij të ungjillit:

“Gjithë jetën time i kam studiuar parimet e ungjillit dhe kam medi-
tuar për to dhe jam përpjekur t’i jetoj ligjet e Zoti. Si rrjedhojë, më ka 
hyrë në zemër një dashuri e madhe për të dhe për punën e tij dhe për 
gjithë ata që kërkojnë t’i çojnë më tej qëllimet e tij në tokë.” 5

“Gjatë gjithë ditëve të mia i kam studiuar shkrimet e shenjta dhe 
kam kërkuar udhërrëfimin e Shpirtit të Zotit për të arritur në një 
kuptueshmëri të domethënies së tyre të vërtetë. Zoti ka qenë i mirë 
me mua dhe unë gëzohem në dijen që ai më ka dhënë dhe në 
privilegjin që ka qenë dhe është i imi për t’ua mësuar të tjerëve 
parimet e tij shpëtuese.” 6

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Ne duhet të kërkojmë të vërtetë në shumë fusha, 
por dija më e rëndësishme është dija e ungjillit.

Ne besojmë tek arsimimi. Si një popull ne gjithmonë e kemi kër-
kuar të mësuarin në çdo fushë dhe si Kishë kemi harxhuar shuma të 
mëdha dhe kemi bërë sakrifica mjaft të mëdha për t’i bërë mundë-
sitë e arsimimit të vlefshme për anëtarët e Kishës. Dhe veçanërisht 
në këtë kohë kërkimi dhe zhvillimi shkencor. Ne mendojmë se të 
rinjtë tanë duhet të marrin sa më shumë arsimim dhe trajnim teknik 
që të jenë të nevojshëm në mënyrë të urtë.

Por mendojmë se ky kërkim i të mësuarit nga bota duhet të ka-
litet së bashku me një kërkim të të kuptuarit shpirtëror. Është më 
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e rëndësishme, njëmijë herë më e rëndësishme, të kemi dije për 
Pe rëndinë dhe ligjet e tij, kështu që ne të mund të bëjmë gjërat që 
sjellin shpëtim, sesa është të kemi gjithë dijen botërore që mund të 
fitohet.7

Cilido duhet të mësojë diçka të re çdo ditë. Ju të gjithë keni 
mendje kureshtare dhe po kërkoni të vërtetën në shumë fusha. 
Me sinqeritet shpresoj që kërkimi juaj më i madh është në sferën e 
gjërave shpirtërore, sepse është atje që jemi të aftë të fitojmë shpë-
tim dhe të arrijmë përparimin që çon drejt jetes së përjetshme në 
mbretërinë e Atit tonë.

Dija më e rëndësishme në botë është dija e ungjillit. Është një 
dije e Perëndisë dhe e ligjeve të tij, e atyre gjërave që njerëzit duhet 
të bëjnë për të punuar për shpëtimin e tyre me frikë dhe duke u 
dridhur para Zotit [shih Filipianëve 2:12; Mormoni 9:27].8

Jo e gjithë e vërteta ka të njëjtën vlerë apo rëndësi. Disa të vërteta 
janë më të rëndësishme se të tjerat. E vërteta më e madhe, ose të 
vërtetat më të mëdha, ne i gjejmë në gjërat thelbësore të ungjillit të 
Jezu Krishtit. Para së gjithash, që Jezu Krishti është Biri i Perëndisë, 
Shëlbuesi i botës, i cili erdhi në këtë botë për të vdekur që njerëzit 
të mund të jetojnë. Atë të vërtetë duhet ta dimë. Është shumë më 
tepër e rëndësishme të dimë se Jezu Krishti është Shëlbuesi ynë, 
se ai na ka dhënë parimet e jetës së përjetshme, sesa është të dimë 
gjithçka që mund të fitohet nga arsimimi laik.9

Përsa u përket filozofisë dhe urtësisë së botës, ato nuk kanë asnjë 
lloj vlere, në qoftë se nuk pajtohen me fjalën e zbuluar të Perëndisë. 
Çdo doktrinë, qoftë ajo që vjen në emër të fesë, shkencës, filozofisë 
apo çfarëdo që mund të jetë ajo, nëse është në mosmarrëveshje me 
fjalën e zbuluar të Zotit, do të dështojë. Mund të duket bindëse. 
Mund t’ju jetë thënë në një gjuhë që ju tërheq dhe së cilës mund të 
mos jeni në gjendje t’i përgjigjeni. Mund të duket se është ngritur 
mbi prova që nuk mund t’i kundërshtoni, por gjithçka që keni ne-
vojë të bëni është të prisni me durim. Koha do t’i sheshojë të gjitha 
gjërat. Ju do të mësoni se çdo doktrinë, çdo parim, pavarësisht se 
në ç’mënyrë mbizotëruese besohet, nëse nuk është në përputhje me 
fjalën hyjnore të Zotit, të dhënë shërbëtorëve të tij, do të shkatërrohet. 
As nuk është e nevojshme për ne të përpiqemi ta zgjasim fjalën e 
Zotit në një përpjekje të kotë, që ajo t’u përshtatet këtyre teorive 
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dhe mësimeve. Fjala e Zotit nuk do të mbarojë e paplotësuar, por 
këto doktrina dhe teori të rreme do të dështojnë të gjitha. E vërteta, 
dhe vetëm e vërteta, do të mbetet kur gjithçka tjetër të jetë prishur.10

2
Zoti na ka urdhëruar të kërkojmë në shkrimet e shenjta.

Zoti i ka urdhëruar anëtarët e Kishës në këtë kohë ta kërkojnë atë 
me anë të lutjes, me anë të besimit dhe studimit. Ne jemi urdhëruar 
t’i studiojmë urdhërimet që ai na ka dhënë në Doktrina e Besëlidhje, 
në Librin e Mormonit dhe në të gjitha shkrimet e shenjta, me prem-
timin që “Çfarëdo parimi inteligjence që fitojmë në këtë jetë, do të 
ngrihet me ne në ringjallje. Dhe në qoftë se një njeri fiton më shumë 
dije dhe inteligjencë në këtë jetë, nëpërmjet zellit dhe bindjes së tij, 
sesa një tjetër, ai do të ketë po aq më shumë përparësi në botën që 
vjen.” [DeB 130:18–19.] . . . Shpëtimtari u tha judenjve: “Ju hetoni 
Shkrimet sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme; 
dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua”. [Gjoni 5:39.] Sa anëtarë 

“Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë” (gjoni 8:32).
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të Kishës mendojnë në të njëjtën mënyrë, por dështojnë për ta për-
gatitur vetveten me anë të studimit dhe me anë të besimit? 11

Më duket se një anëtar i kësaj Kishe nuk do të ishte në gjendje 
të prehej në paqe e rehati dhe të kishte një ndërgjegje të pastër, 
pa pasur dije me anë të studimit dhe me anë të besimit të veprave 
standarde të Kishës. Këto anale janë të paçmuar. Bota i përqesh 
ato, por nëpërmjet mësimeve të tyre ne lejohemi të vijmë më pranë 
Perëndisë, të fitojmë një kuptim më të mirë për Atin tonë Qiellor 
dhe Birin e tij, Jezu Krishtin, të njihemi më nga afër me ta dhe të 
dimë më shumë lidhur me planin e mrekullueshëm të shpëtimit të 
cilin ata na e kanë dhënë neve dhe botës.12

Profetë të lashtë, të cilët i panë kohët tona, kanë folur, jo në 
mënyrë të veçantë për përfitimin e njerëzve të kohës së tyre, por 
për përfitimin e njerëzve që jetojnë në kohët për të cilat flasin 
këto profeci.13

Unë ju them, vëllezërit dhe motrat e mia, ju nuk mund t’i zbatoni 
urdhërimet e Zotit dhe të ecni në drejtësi, në qoftë se nuk e dini se 
çfarë janë ato. Zoti na ka urdhëruar t’i hetojmë shkrimet e shenjta, 
sepse gjërat që ata përmbajnë, janë të vërteta dhe do të përmbushen 
[shih DeB 1:37]. . . . I hetoni shkrimet e shenjta; bëjeni veten tuaj 
ta dijë atë që Zoti ka zbuluar për shpëtimin tuaj, për shpëtimin e 
familjes suaj dhe të botës.14

3
Ne kemi një përgjegjësi të madhe për t’ia 

vënë veshin mesazhit të së vërtetës që Zoti 
po u zbulon tani shërbëtorëve të Tij.

Nëse do t’ua vëmë veshin fjalëve të Zotit e kërkojmë për veten 
tonë dhe fitojmë dije nga Libri i Mormonit, nga Bibla, nga Doktrina 
e Besëlidhje, nga Perla me Vlerë të Madhe dhe nga udhëzimi që na 
jepet herë pas here nga autoritetet e Kishës, dhe kërkojmë të bëjmë 
vullnetin e Zotit, duke i kujtuar lutjet tona dhe besëlidhjet tona para 
tij, ne vërtet nuk do të shkojmë në rrugë të shtrembër.15

Në Nenin e nëntë të Besimit ne shpallim se: “Ne besojmë gjithçka 
që Perëndia ka zbuluar, gjithçka që Ai zbulon tani dhe ne besojmë 
se Ai përsëri do të zbulojë shumë gjëra të mëdha dhe të rëndësi-
shme lidhur me Mbretërinë e Perëndisë”. Kjo duke qenë e vërtetë, 
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bëhet e nevojshme për ne që të kuptojmë gjithçka që Ai ka zbuluar 
dhe atë që Ai po zbulon tani; në të kundërt, ne nuk mbajmë lidhje 
me veprën e Tij dhe nuk mund ta dimë vullnetin e Tij për ne, sepse 
nuk e kuptojmë atë.16

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme duhet ta vendosin besimin e 
tyre tek udhëheqësit e tyre dhe t’i ndjekin mësimet e autoriteteve të 
Kishës, sepse ata u flasin atyre me zërin e profecisë dhe të frymëzi-
mit. Zoti ka shpallur pikërisht në vetë seksionin e parë të Doktrina 
e Besëlidhjeve, se nëse ai flet me vetë zërin e tij apo nëpërmjet zërit 
të shërbëtorëve të tij, është njësoj [shih DeB 1:38]. Si rrjedhim, ne 
kemi përgjegjësi dhe detyrim të madh për ta dëgjuar zërin e dikujt 
që qëndron në krye për t’i mësuar njerëzit, ose për ta dëgjuar zërin 
e pleqve të Izraelit, kur ata e çojnë mes njerëzve mesazhin e së 
vërtetës, sikurse jemi ne, [nëse] Zoti do të dërgonte nga prania e tij 
një engjëll apo do të zbriste vetë për të na i shpallur këto gjëra.17

4
Ne mund ta njohim të vërtetën e ungjillit me 

anë të studimit, besimit e bindjes dhe nëpërmjet 
udhërrëfimit të Frymës së Shenjtë.

Do të ishte mirë nëse ne do ta ndiqnim këshillën që Zoti na ka 
dhënë, e cila është: “Dhe kushdo që e mbledh fjalën time si thesar, 
nuk do të mashtrohet”. [ Joseph Smith—Mateu 1:37.] Mbledhja e 
fjalës së tij si thesar është shumë më tepër se thjesht leximi i saj. Për 
ta mbledhur si thesar një njeri jo vetëm duhet ta lexojë dhe studiojë, 
por duhet të kërkojë me përulësi dhe bindje që t’i bëjë urdhërimet 
e dhëna dhe të fitojë frymëzimin që Shpirti i Shenjtë do të japë.18

Ne nganjëherë dëgjojmë ankimin: “Nuk kam kohë”. Por ne të 
gjithë kemi kohë të lexojmë dhe të studiojmë që është detyra jonë 
solemne. A nuk mund ta rregullojmë që të gjejmë të paktën pe-
sëmbëdhjetë minuta çdo ditë për t’ia përkushtuar leximit dhe re-
flektimit në mënyrë të rregullt? Kjo do të ishte veçse një sasi e 
papërfillshme kohe, por prapë se prapë do të ishte një orë e dyzet 
e pesë minuta në javë; shtatë orë e gjysmë në muaj me tridhjetë ditë 
dhe nëntëdhjetë e një orë e një çerek në vit. . . .

. . . Shumë pak mes nesh lexojnë shumë; shumica prej nesh le-
xon shumë pak. Zoti ka thënë: “Dhe ngaqë jo të gjithë kanë besim, 
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kërkoni me zell dhe i mësoni njëri-tjetrit fjalë urtësie; po, kërkoni nga 
librat më të mirë fjalët e urtësisë; kërkoni të mësoni, madje me anë 
të studimit dhe gjithashtu me anë të besimit”. [DeB 88:118; 109:7.] 19

Prej nesh pritet të studiojmë dhe të mësojmë gjithçka mundemi 
me anë të kërkimit dhe analizimit. Por ka kufij të aftësive tona për të 
mësuar në fushat e arsyes dhe të studimit. Gjërat e Perëndisë mund 
të njihen vetëm përmes Shpirtit të Perëndisë. Ne duhet të fitojmë 
dije me anë të besimit.20

Njerëzit mund të kërkojnë, ata mund të studiojnë, ata mund të 
mësojnë, sigurisht, shumë tepër gjëra; ata mund të ngrenë një re-
zervë të madhe informacioni, por nuk do të jenë kurrë në gjendje të 
arrijnë te plotësia e së vërtetës . . . në qoftë se nuk udhëhiqen nga 
Shpirti i së vërtetës, Fryma e Shenjtë, dhe në qoftë se nuk i mbajnë 
urdhërimet e Perëndisë.21

Besimi i vërtetë, i shoqëruar nga shpirti i përulësisë, do t’i udhë-
heqë njerëzit te një dije e së vërtetës. Nuk ka asnjë arsye të mirë përse 
njerëzit kudo mund të mos e dinë të vërtetën, e cila i bën njerëzit 
të lirë. Nuk ka asnjë arsye të mirë përse gjithë njerëzit nuk mund ta 
zbulojnë dritën e së vërtetës dhe nuk mund të dinë nëse Zoti ka fo-
lur përsëri apo jo në këto ditë të mëvonshme. Pali shpalli se njerëzit 
duhet “që të kërkojnë Zotin, mbase mund ta gjejnë duke prekur, ndo-
nëse ai nuk është larg nga secili prej nesh”. [Veprat e Apostujve 17:27.] 
Madje në mes të errësirës shpirtërore dhe mungesës së besimit, e cila 
mbulon gjithë tokën, krahu i Zotit nuk shkurtohet. Ai do ta dëgjojë 
lutjen më të zellshme të kërkuesit të ndershëm pas së vërtetës; dhe 
askush nuk nevojitet të ecë pa dijen e së vërtetës hyjnore dhe se ku ta 
gjejë Kishën e Jezu Krishtit. Gjithçka që i duhet një njeriu është besim 
i përulur dhe një shpirt i penduar me vendosmërinë për të ecur në 
dritë dhe Zoti do t’ia zbulojë atij atë.22

Ne të gjithë mund ta dimë të vërtetën; ne nuk jemi pa përkrahje. 
Zoti e ka bërë të mundur për çdo njeri ta dijë me anë të zbatimit të 
ligjeve të [Tij] dhe nëpërmjet udhëheqjes së Shpirtit të Tij të Shenjtë, 
i cili dërgohet me qëllim për të na mësuar kur ta zbatojmë ligjin, 
kështu që ne të mund ta dimë atë të vërtetë që na bën të lirë [shih 
Gjoni 8:32].23
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5
Ndërsa e vendosim jetën tonë në harmoni me të 

vërtetën, Zoti e shton dritën dhe të kuptuarin tonë.

Është një kërkesë që bëhet prej nesh, si anëtarë të kësaj Kishe, 
për ta njohur mirë atë që Zoti ka zbuluar, që ne të mos çohemi në 
udhë të shtrembër. . . . Si do të ecim ne në të vërtetën, në qoftë se 
nuk e dimë atë? 24

Synimi ynë i vetëm përsa u përket të vërtetave të shpëtimit, duhet 
të jetë të gjejmë atë që Zoti ka zbuluar dhe më pas të besojmë e të 
veprojmë sipas tyre.25

Nëse do ta ndjekim vërtet shpirtin e dritës, shpirtin e së vërte-
tës, shpirtin që bëhet i ditur në zbulesat e Zotit; nëse vërtet do të 
kërkojmë, nëpërmjet shpirtit të lutjes dhe përulësisë, udhëheqjen 
e Frymës së Shenjtë, Zoti do të na e shtojë dritën tonë dhe të 
kuptuarin tonë; kështu që ne do të kemi shpirtin e dallimit, do ta 

“le t’i hetojmë shkrimet e shenjta, le ta dimë atë që ka zbuluar Zoti, 
le ta vendosim jetën tonë në përputhje me të vërtetën e Tij.”
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kuptojmë të vërtetën, do ta njohim mashtrimin kur e shohim dhe 
nuk do të mashtrohemi.

Kush është ai që mashtrohet në këtë Kishë? Nuk është burri që ka 
qenë besnik në kryerjen e detyrës; as burri që e ka mësuar veten e 
tij me fjalën e Zotit; as burri që i ka praktikuar urdhërimet e dhëna 
në këto zbulesa; por burri që nuk njihet me të vërtetën, burri që 
është në errësirë shpirtërore, burri që nuk i merr vesh dhe nuk i 
kupton parimet e Ungjillit. Një burrë i tillë do të mashtrohet dhe, 
kur këta shpirtra të rremë vijnë mes nesh, ai mund të mos kuptojë 
ose mund të mos jetë në gjendje të dallojë midis dritës dhe errësirës.

Por nëse vërtet do të ecim në dritën e zbulesave të Zotit, nëse 
vërtet do t’ia vëmë veshin porosive që na jepen nga ata që marrin 
pjesë në këshillat e Kishës, të fuqizuar për të na dhënë udhëzimet, 
ne sigurisht nuk do të shkojmë në udhë të shtrembër.26

Le t’i hetojmë shkrimet e shenjta, le ta dimë atë që ka zbuluar 
Zoti, le ta vendosim jetën tonë në përputhje me të vërtetën e Tij. 
Atëherë ne vërtet nuk do të mashtrohemi, por sigurisht do të kemi 
fuqi për t’i bërë ballë së ligës dhe tundimit. Mendja jonë do të gja-
llërohet dhe ne do të jemi në gjendje ta kuptojmë të vërtetën dhe 
ta veçojmë atë nga gabimi.27

Nëse ka ndonjë doktrinë ose parim që lidhet me mësimet e Ki-
shës, të cilin nuk e kuptojmë, atëherë duhet të biem në gjunjë. Le 
të shkojmë përpara Zotit me shpirtin e lutjes, të përulësisë dhe 
të kërkojmë që mendja jonë të mund të ndriçohet që të mund të 
kuptojmë.28

“Ajo që është prej Perëndisë, është dritë; dhe ai që merr dritë e 
vazhdon në Perëndinë” – ky është kyçi i situatës – “merr më shumë 
dritë; dhe ajo dritë shkëlqen gjithnjë e më shumë, derisa dita është 
e plotë.” [DeB 50:24.]

Pra ne kuptojmë nga kjo se burri që e kërkon Perëndinë dhe 
udhëhiqet nga Shpirti i së vërtetës, ose Ngushëlluesi, dhe vazhdon 
në Perëndinë, do të rritet në dije, në dritë, në të vërtetë, derisa më 
së fundi do të vijë tek ai dita e plotë e dritës dhe e së vërtetës.

Tani, ne vërtet nuk do ta marrim të gjithë atë në këtë jetë. Është 
e pamundur për një burrë ta arrijë atë qëllim në vitet e pakta të 
ekzistencës së vdekshme. Por çfarë mësojmë këtu, atë që është e 
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përjetshme, atë që frymëzohet nga Shpirti i së vërtetës, do të vazh-
dojë me ne pas vdekjes dhe atëherë ne do të vazhdojmë, nëse ende 
vazhdojmë në Perëndinë, për të marrë dritë dhe të vërtetë derisa 
më së fundi ne do të vijmë tek ajo ditë e plotë.29

Premtimi u është bërë gjithë atyre që do ta marrin dritën e së vër-
tetës dhe nëpërmjet kërkimit dhe bindjes së tyre përpiqen ta njohin 
për veten Ungjillin, që ata vërtet do të marrin rresht pas rreshti, pa-
rim pas parimi, këtu pak e pak atje, derisa plotësia e së vërtetës do 
të bëhet vërtet pjesa e tyre; madje thesare të fshehura të mbretërisë 
do të bëhen vërtet të njohura për ta; “pasi kushdo që të lypë, merr; 
dhe ai që kërkon, gjen; dhe atij që do të trokasë, do t’i hapet”. [Ma-
teu 7:8; 3 Nefi 14:8; shih edhe Isaia 28:10; DeB 76:1–10; 98:11–12.] 
Këta të gjithë janë trashëgimtarë të shpëtimit dhe ata vërtet do të 
kurorëzohen me lavdi, pavdekësi dhe jetë të përjetshme, si bij dhe 
bija të Perëndisë, me ekzaltim në mbretërinë e Tij çelestiale.30

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Ndërsa	lexoni	rreth	përpjekjeve	të	Presidentit	Smith	për	të	mësuar	

ungjillin (shih “Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”), mendoni thellë 
për vetë përpjekjet tuaja. Çfarë bekimesh ju kanë ardhur, ndërsa 
keni studiuar shkrimet e shenjta dhe mësime të tjera të ungjillit?

•	 Çfarë	mund	të	mësojmë	nga	pjesa	1	rreth	ekuilibrit	midis	të	më-
suarit shpirtëror dhe të mësuarit laik? Si mund t’i ndihmojmë anë-
tarët e familjes dhe të tjerët që t’i japin përparësi dijes shpirtërore, 
ndërkohë që ndjekin synimet arsimore?

•	 Si	ju	kanë	ndihmuar	shkrimet	e	shenjta	“të	njiheni	më	nga	afër”	
me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin? (Shih pjesën 2.) Mendoni për 
atë që mund të bëni për ta përmirësuar studimin tuaj të shkri-
meve të shenjta.

•	 Pas	leximit	të	pjesës	3,	mendoni	rreth	bekimeve	që	keni	ma-
rrë, ndërsa keni ndjekur këshillën e udhëheqësve të Kishës. Si 
mund t’i ndajmë mësimet e profetëve të gjallë me familjet tona 
dhe të tjerët?
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•	 Çfarë	do	të	thotë	për	ju	ta	mblidhni	si	thesar	fjalën	e	Zotit?	(Për	
disa ide, shih pjesën 4.) Në çfarë mënyrash mund të ndikojnë 
në jetën tonë “të paktën pesëmbëdhjetë minuta çdo ditë për t’ia 
përkushtuar	leximit	dhe	reflektimit	në	mënyrë	të	rregullt”?

•	 Meditoni	se	si	këshilla	në	pjesën	5	zbatohet	në	jetën	tuaj.	Ndërsa	
informacioni i rremë bëhet më i egër dhe më i arritshëm, si mund 
të “dallojmë midis dritës dhe errësirës”? Çfarë mund të bëjmë për 
t’i ndihmuar fëmijët dhe rininë?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Psalmet 119:105; Gjoni 7:17; 2 Timoteut 3:15–17; 2 Nefi 4:15; 

32:3; Helamani 3:29–30; DeB 19:23; 84:85; 88:77–80

Ndihmë për Mësimdhënien
“Edhe kur u jepni mësim shumë njerëzve njëkohësisht, ju mund 

t’i prekni individët. Për shembull, ju u drejtoheni individëve kur 
përshëndetni secilin person ngrohtësisht në fillim të orës së mësimit. 
. . . Ju gjithashtu u drejtoheni kur e bëni pjesëmarrjen ftuese dhe të 
sigurt” (Teaching, No Greater Call [1999] f. 35).
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Nderimi i Çelësave të 
Priftërisë të Rivendosur 
nëpërmjet Jozef Smithit

“Më lejoni të them tani – shumë qartë dhe shumë 
prerazi – se ne e kemi priftërinë e shenjtë dhe 
se çelësat e mbretërisë së Perëndisë janë këtu. 
Ata gjenden vetëm në Kishën e Jezu Krishtit 

të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith shpalli: “Unë kam dituri të përso-
sur për misionin hyjnor të Profetit Jozef Smith. Nuk ka dyshim në 
mendjen time se Zoti e ngriti atë dhe i dha atij zbulesë, urdhërim, 
ia hapi qiejt dhe e thirri të qëndronte në krye të kësaj periudhe 
të lavdishme ungjillore.” 1 Presidenti Smith e bashkoi këtë “dituri 
të përsosur” me një nderim plot respekt për çelësat e priftërisë të 
rivendosur nëpërmjet Profetit Jozef. Ai gjithmonë i nderoi dhe i 
mbështeti ata që mbajtën çelësat dhe i këshilloi të gjithë anëtarët e 
Kishës të kishin po të njëjtin respekt. Ai tha: “Çdo burrë që është 
zgjedhur në mënyrën e duhur për të kryesuar në ndonjë detyrë në 
Kishë, duhet të respektohet në thirrjen e tij” 2.

Në një rast gjatë shërbimit të Jozef Filding Smithit si apostull, Pre-
sidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve u përfshinë 
në një diskutim të vazhdueshëm rreth një çështjeje të vështirë. Plaku 
Smith kishte shprehur një mendim të fortë lidhur me çështjen. Një ditë 
Presidenti Hiber J. Grant, i cili ishte atëherë Presidenti i Kishës, erdhi 
në zyrën e Plakut Smith. Presidenti Grant shpjegoi se pas marrjes në 
konsideratë plot lutje të çështjes, ai kishte ndier përshtypjen që të 
rekomandonte një veprim, i cili ndryshonte nga pikëpamjet e Plakut 
Smith. Menjëherë Plaku Smith shprehu mbështetjen e tij për vendimin 
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Kur Pjetri, jakobi dhe gjoni u dhanë Priftërinë Melkizedeke jozef Smithit 
dhe oliver Kaudrit, ata gjithashtu u dhuruan çelësat e priftërisë.
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e Presidentit Grant. Më vonë ai shpalli: “Përsa ka lidhje me mua, kur 
Presidenti i Kishës thotë se Zoti i ka treguar atij ose e ka frymëzuar 
atë të bëjë diçka, unë do ta mbështes atë tërësisht në atë veprim” 3.

Jozef Filding Smith u dha një mbështetje të tillë të gjithë udhëhe-
qësve të tij të priftërisë, jo vetëm Presidentit të Kishës. Për shembull, 
Nejthën Eldon Taneri u thirr të shërbente si anëtar i Kuorumit të Të 
Dymbëdhjetëve në tetor 1962. Një vit më vonë, ai u thirr si Këshilltar 
i Presidencës së Parë, duke e vendosur atë në një detyrë kryesuese 
mbi Presidentin Smith, i cili ishte Presidenti i Kuorumit të Të Dymbë-
dhjetëve. Presidenti Taner më vonë shprehu mirënjohjen e tij për mbë-
shtetjen e Presidentit Smith: “Kur u thirra në Presidencën e Parë, edhe 
pse ai ishte anëtari më epror i Të Dymbëdhjetëve dhe kishte qenë në 
detyrë për më shumë se pesëdhjetë vjet, ai tregoi respekt të madh për 
mua në atë detyrë dhe më dha mbështetje dhe mirëbesim të plotë” 4.

Presidenti Smith gjithashtu i respektoi udhëheqësit e priftërisë në 
lagjen e tij. Kur po shërbente si anëtar i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, ai tha: “Unë nuk kam të drejtë . . . të pagëzoj një nga vetë 
fëmijët e mi pa shkuar fillimisht te peshkopi në lagjen ku jetoj dhe 
pa marrë miratimin e tij, sepse ai mban çelësat për atë lagje të cilës 
i përkas si anëtar. Unë kurrë nuk kam pagëzuar ndonjë nga fëmijët 
e mi . . . pa shkuar te peshkopi dhe pa marrë lejimin e tij për ta 
kryer atë ordinancë dhe për t’i konfirmuar ata anëtarë të Kishës.” 5

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Çelësat e priftërisë janë fuqia dhe autoriteti 
për të drejtuar punën e Zotit në tokë.

Ka ndryshim midis marrjes së një detyre në priftëri dhe marrjes 
së çelësave të priftërisë. Këtë duhet ta kuptojmë qartësisht. . . .

. . . Ndërkohë që gjithë burrat mbajnë priftërinë, të cilët shugurohen 
në ndonjë detyrë, prapë ka autoritete të veçanta ose drejtuese, të dhu-
ruara atyre që thirren për të kryesuar. Këto autoritete quhen çelësa.6

Çelësat [e priftërisë] janë e drejta e presidencës; ata janë fuqia dhe 
autoriteti për të qeverisur dhe drejtuar të gjitha punët e Zotit në tokë. 
Ata që i mbajnë ato çelësa, kanë fuqi për të qeverisur dhe kontrolluar 
mënyrën në të cilën të gjithë të tjerët mund të shërbejnë në priftëri.7
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Kur burrat autorizohen nga ai që i mban këto çelësa, atëherë vep-
rat e tyre janë të vlefshme. Ajo që ata bëjnë, vuloset dhe miratohet 
në Kishë si në tokë ashtu dhe në qiej.8

2
Zoti ka dërguar lajmëtarë të shenjtë nga prania 

e Tij për të rivendosur çelësat e priftërisë.

Ne besojmë se pas një nate të gjatë errësire, mosbesimi dhe lar-
gimi nga të vërtetat e Krishterimit të pastër dhe të përkryer, Zoti me 
urtësinë e tij të pafundme ia ka rivendosur përsëri tokës plotësinë 
e ungjillit të përjetshëm.

Ne e dimë se Jozef Smithi është një profet; se Ati dhe Biri iu 
shfaqën atij në pranverën e 1820-ës për të filluar këtë periudhë 
përfundimtare ungjillore; se ai përktheu Librin e Mormonit me anë 
të dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë; se ai i mori çelësat dhe autori-
tetin nga engjëjt të dërguar pikërisht për këtë qëllim; dhe se Zoti ia 
zbuloi atij doktrinat e shpëtimit.9

Zoti nuk e njeh një ordinancë ose ceremoni, edhe pse bëhet 
ose kryhet në emrin e tij, në qoftë se nuk është në përputhje me 
vullnetin e tij dhe nuk bëhet nga dikush që njihet si një shërbëtor 
i tij i autorizuar. Ishte për atë arsye që ai u dërgoi nga prania e tij 
lajmëtarë të shenjtë Jozef Smithit dhe të tjerëve, për të rivendosur 
atë që ishte marrë nga toka, madje plotësinë e ungjillit dhe plotësinë 
dhe çelësat e priftërisë.10

Çelësat e priftërisë duhej të rivendoseshin. Nuk ishte e mjaftue-
shme që Gjon Pagëzori erdhi me çelësat e Priftërisë Aarone dhe 
Pjetri, Jakobi dhe Gjoni me çelësat e Priftërisë Melkizedeke, me anë 
të të cilave u organizua Kisha, por duhej të ishte një hapje e qiejve 
dhe një rivendosje e çelësave të mbajtur nga të gjithë profetët, të 
cilët kishin kryesuar periudha ungjillore nga ditët e Adamit deri në 
ditët e Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit. Këta profetë erdhën një nga një 
dhe secili i dhuroi Jozef Smithit autoritetin që mbante.11

Të gjithë çelësat e gjithë periudhave ungjillore duhej të silleshin 
me qëllim që të përmbusheshin fjalët e profetëve dhe qëllimet e Zotit 
që të bëhej të ndodhte një rivendosje e plotë e të gjitha gjërave. Si 
rrjedhim ati i familjes njerëzore, burri i parë në tokë, Adami, duhej të 
vinte dhe ai erdhi me fuqinë e tij. Erdhi Moisiu dhe të tjerët. Erdhën 
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të gjithë ata që kishin çelësa dhe i dhuruan autoritetet e tyre. . . . Ne 
nuk i kemi datat kur disa nga këto autoritete u shfaqën, por Profeti 
Jozef Smith, kur u shkroi shenjtorëve në Nauvu lidhur me shpëtimin 
e të vdekurve, shpalli, sikurse e kemi të shënuar në seksionin 128 të 
Doktrina e Besëlidhje [vargjet 17–21], se gjithë këta profetë erdhën 
me çelësat e tyre në periudhën ungjillore në të cilën jetojmë ne.12

Pas organizimit të Kishës, Zoti i urdhëroi shenjtorët e Tij që të 
ndërtonin një shtëpi për emrin e Tij. Shenjtorët vështirë se e kuptuan 
rëndësinë e tij dhe nuk shkuan të punonin menjëherë për ta ndërtuar 
atë shtëpi, kështu që Zoti i qortoi [shih DeB 95:1–4]. Pas qortimit ata e 
filluan punën me gjithë fuqinë e tyre dhe në varfërinë e tyre e ndër-
tuan tempullin e Kirtlandit. Përse u ndërtua ai? Si një faltore e shenjtë 
ku mund të vinte Jezu Krishti, ku Ai mund të dërgonte shërbëtorët e 
Tij, profetët, me çelësat e tyre të autoritetit. . . . Ne e dimë se tre nga 
profetët e mëdhenj të lashtë, të cilët mbanin çelësa të rëndësishëm, 
vërtet erdhën në ditën e tretë të prillit në vitin 1836.

Fillimisht erdhi Moisiu [shih DeB 110:11]. Ai u dha Jozef Smithit 
dhe Oliver Kaudri çelësat e mbledhjes të Izraelit. . . . Ai e mblodhi 
Izraelin dhe, edhe pse nuk pati privilegjin t’i bënte ata të zotëronin 
tokën, përsëri çelësat ishin në duart e tij për mbledhjen. Ai i erdhi 
Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit në malin e shpërfytyrimit dhe atje dhuroi 
mbi ta të njëjtat çelësa për mbledhjen e Izraelit në kohën në të cilën 
ata jetuan. Ai u dërgua te Profeti Jozef Smith dhe Oliver Kaudri për 
t’iu dhuruar çelësat e mbledhjes së Izraelit në periudhën ungjillore 
të plotësisë së kohëve. . . .

Eliasi erdhi pasi Moisiu kishte dhënë çelësat e tij dhe solli un-
gjillin e periudhës ungjillore në të cilën jetoi Abrahami [shih DeB 
110:12]. Gjithçka që lidhet me atë periudhë ungjillore, bekimet që 
iu dhanë Abrahamit, premtimet që iu dhanë pasardhësve të tij, të 
gjitha duhej të rivendoseshin dhe Eliasi, që mbante çelësat e asaj 
periudhe ungjillore, erdhi.

Atëherë Elija, i fundit i profetëve që mbanin çelësat e fuqisë 
vulosëse në Izraelin e lashtë, erdhi dhe e dhuroi atë fuqi, fuqinë 
e vulosjes [shih DeB 110:13–16]. Disa anëtarë të Kishës janë nga-
tërruar duke menduar se Elija erdhi me çelësat e pagëzimit për të 
vdekurit ose për shpëtimin për të vdekurit. Çelësat e Elijas ishin 
më të mëdha se ajo. Ata ishin çelësat e vulosjes dhe ata çelësa të 
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vulosjes kanë lidhje me të gjallët dhe i përfshijnë edhe të vdekurit 
që janë të gatshëm për t’u penduar.13

Elija, profeti . . . dhuroi mbi ta [ Jozef Smithin dhe Oliver Kaudrin] 
fuqinë vulosëse, fuqinë për ta përdorur priftërinë për të lidhur në 
tokë dhe për të vulosur në qiell.14

Fuqi[a] vulosëse vendos vulën e miratimit mbi çdo ordinancë që 
bëhet në këtë Kishë dhe më praktikisht ato që kryhen në tempujt 
e Zotit.15

Në tempullin e Kirtlandit, elija iu shfaq jozef Smithit e 
oliver Kaudrit dhe u dhuroi çelësat e vulosjes.
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Vëllezër e motra, kjo është një periudhë e lavdishme ungjillore. 
Të gjitha periudhat e tjera ungjillore rrjedhin në të. Gjithë autorite-
tet, gjithë fuqitë, përqendrohen në këtë periudhë ungjillore në të 
cilën jetojmë. Ne kemi privilegjin të marrim pjesë në këto bekime 
nëpërmjet besnikërisë sonë.16

Më lejoni të them tani – shumë qartë dhe shumë prerazi – se ne 
e kemi priftërinë e shenjtë dhe se çelësat e mbretërisë së Perëndisë 
janë këtu. Ata gjenden vetëm në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjto-
rëve të Ditëve të Mëvonshme.17

3
Presidenti i Kishës mban çelësat mbi mbarë Kishën.

Pak kohë përpara martirizimit të tij, Profeti [ Jozef Smith] u dhuroi 
Dymbëdhjetë Apostujve – që përbëjnë kuorumin e dytë në Kishë 
– gjithë çelësat e gjithë ordinancat dhe priftërinë e nevojshme për 
ta për t’i mbajtur, me qëllim që ta vazhdonin këtë vepër të madhe 
dhe të lavdishme të shpëtimit të mbarë botës.18

Kjo priftëri dhe këta çelësa . . . i janë dhënë secilit burrë që është 
veçuar si anëtar i Këshillit të Të Dymbëdhjetëve. Por përderisa ata 
kanë të drejtën për të qenë presidentë, ata mund të ushtrohen plo-
tësisht vetëm nga apostulli më epror i Perëndisë në tokë, i cili është 
presidenti i Kishës.19

Presidenti i Kishës mban çelësat mbi mbarë Kishën. . . . Në të 
përqendrohet fuqia e Priftërisë. Ai i mban të gjithë çelësat e çdo 
natyre, që lidhen me periudhën ungjillore të Plotësisë së Kohëve. 
Të gjithë çelësat e periudhave të mëparshme ungjillore, që janë 
zbuluar, i jepen atij.20

4
Ne duhet të tregojmë nderim për ata, të cilëve 

Presidenti i Kishës u ka ngarkuar çelësa autoriteti.

[Presidenti i Kishës] ka të drejtën ta japë autoritetin dhe ta marrë 
autoritetin, siç e sheh të përshtatshme dhe siç merr frymëzim për 
të vepruar.21

Kujtoni se ka vetëm një mbi faqen e tokës, i cili mban fuqinë 
vulosëse të priftërisë dhe ai mund t’ua ngarkojë atë fuqi të tjerëve, 
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që ata të mund të veprojnë e të mund të vulosin në tokë dhe ajo 
është e vlefshme, është lidhëse, për aq kohë sa ai e lejon atë; nëse 
e tërheq atë, asnjë burrë nuk mund ta ushtrojë atë fuqi.22

Asnjë burrë nuk mund të kryesojë dhe të japë bekimet e tempullit 
pa autoritetin për ta bërë këtë, të ngarkuar atij nga Presidenti i Kishës. 
Asnjë burrë nuk mund të veprojë në ndonjë detyrë në këtë Kishë 
pa meritën që e shoqëron atë në atë veprim, e cila fitohet nëpërmjet 
fuqisë dhe çelësave të mbajtur nga Presidenti i Kishës. . . . Nëse nëpër-
mjet meritës së çelësave të tij, ai duhet të thotë se privilegje të caktuara 
do të merren prej njerëzve, atëherë asnjë burrë nuk do të ketë auto-
ritet për të kryesuar në dhënien e atyre privilegjeve të veçanta. Nëse 
dikush përpiqet ta bëjë këtë, veprimi do të ishte i pavlefshëm dhe ai 
që përpiqet të veprojë kështu, do të duhet të përgjigjet përpara shufrës 
së Perëndisë, nëse jo përpara Kishës, dhe do të gjendet në shkelje. . . .

. . . Kur apostujt ose vëllezër të tjerë vizitojnë kunjat e Sionit dhe 
caktohen të rregullojnë ndonjë gjë që kërkon vëmendje atje, ata e 
bëjnë atë nëpërmjet porosisë ose autoritetit, që u jepet atyre nga 
Presidenti i Kishës. Po i njëjti parim zbatohet në një shkallë më të 
ulët në kunje dhe në lagje.23

Çdo burrë që zgjidhet në mënyrën e duhur për të kryesuar në 
ndonjë detyrë në Kishë, duhet të nderohet në thirrjen e tij. Kur një 
burrë shugurohet me detyrën e një peshkopi, atij i jepen çelësat 
e kryesimit mbi lagjen në të cilën jeton dhe duhet të respektohet 
në thirrjen e tij nga çdo anëtar i lagjes, pavarësisht nga detyra që 
ndonjëri mund të mbajë. E njëjta është e vërtetë për presidentin 
e kunjit, presidentin e një kuorumi ose çfarëdo mund të jetë. Për 
të ilustruar se çfarë do të thotë kjo, ne mësohemi se asnjë atë nuk 
e ka të drejtën, edhe pse mund të mbajë Priftërinë Melkizedeke, 
për të pagëzuar një nga vetë fëmijët e tij pa marrë fillimisht lejimin 
nga peshkopi i tij. Kur lejimi merret, ati autorizohet për ta kryer atë 
ordinancë për fëmijën e tij. Nëse ndonjë baba e merr mbi vete të 
kryejë një pagëzim, ose të shugurojë birin e tij, pa marrë fillimisht 
lejimin nga drejtuesi kryesues në lagje ose kunj, si të jetë rasti, i cili 
mban çelësat e autoritetit, ai do të jetë në shkelje. Kjo kërkohet nga 
një apostull, sikurse edhe nga plaku në një lagje. Madje edhe Pre-
sidenti i Kishës kurrë nuk do të mendonte të vepronte në ndonjë 
çështje të këtij lloji pa njoftuar fillimisht peshkopin e lagjes së tij ose 
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presidentin e kunjit të tij dhe autoritetin që u ishte dhënë peshkopit 
ose presidentit të kunjit.24

5
Zëri i bashkuar i atyre që mbajnë çelësat e 
mbretërisë, gjithmonë do të na udhëheqë 

atje ku Zoti na dëshiron të jemi.

Mendoj se ka një gjë që duhet ta kemi jashtëzakonisht të qartë në 
mendjen tonë. As Presidenti i Kishës, as Presidenca e Parë, as zëri i 
bashkuar i Presidencës së Parë dhe i Të Dymbëdhjetëve nuk do t’i 
udhëheqin kurrë shenjtorët në rrugë të gabuar apo t’i dërgojnë botës 
këshillë që është në kundërshtim me mendjen dhe vullnetin e Zotit.

Një individ mund të jetë larguar nga e vërteta, ose të ketë pi-
këpamje apo të japë këshillë që nuk përputhet me atë që Zoti ka 
ndërmend. Por zëri i Presidencës së Parë dhe zëri i bashkuar i atyre 
të tjerëve që mbajnë me vete çelësat e mbretërisë, gjithmonë do t’i 
drejtojnë shenjtorët dhe botën në ato shtigje ku Zoti dëshiron që 
ata të jenë. . . .

Unë dëshmoj se, nëse ne do të shohim te Presidenca e Parë dhe 
do të ndjekim këshillën dhe drejtimin e tyre, asnjë fuqi në tokë nuk 
mund ta ndalojë ose ndryshojë udhën tonë si kishë dhe si individë 
ne do të fitojmë paqe në këtë jetë dhe do të jemi trashëgimtarë të 
lavdisë së përjetshme në botën që vjen [shih DeB 59:23].25

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Në	çfarë	mënyrash	mund	ta	ndjekim	shembullin	e	Presidentit	

Smith kur i mbështesim ata që mbajnë çelësat e priftërisë? (Shih 
“Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”.)

•	 Si	ju	ndihmon	pjesa	1	të	kuptoni	ndryshimin	midis	mbajtjes	së	
një detyre në priftëri dhe mbajtjes së çelësave të priftërisë? Përse 
mendoni se ky është një dallim i rëndësishëm?

•	 Në	çfarë	mënyrash	jeni	bekuar	ngaqë	çelësat	e	priftërisë	janë	
rivendosur në tokë? (Shih pjesën 2.)

•	 Si	mendoni	se	forcohet	Kisha	nga	organizimi	i	përshkruar	në	
pjesët 3 dhe 4? Si forcohen anëtarët si individë të Kishës?
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•	 Cilat	janë	ndjenjat	tuaja	kur	merrni	parasysh	fjalët	e	Presidentit	
Smith rreth unitetit midis Presidencës së Parë dhe Kuorumit të 
Dymbëdhjetë	Apostujve?	Kur	keni	marrë	udhërrëfim	nga	“zëri	 
[i tyre] i bashkuar”? (Shih pjesën 5.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 16:13–19; Veprat e Apostujve 3:21; DeB 21:4–6; 27:5–13; 

65:2; 128:8–21; 132:7

Ndihmë për Mësimdhënien
“Mund të ketë . . . raste kur nuk e dini përgjigjen e një pyetjeje. 

Nëse kjo ndodh, thjesht thoni se ju nuk e dini. Ju mund të dëshironi 
të thoni se do të përpiqeni ta gjeni përgjigjen. Ose ju mund të doni 
të ftoni nxënësit ta gjejnë përgjigjen, duke u dhënë atyre kohë në 
një mësim tjetër për të treguar mbi atë që kanë mësuar” (Teaching, 
No Greater Call [1999], f. 64).
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Betimi dhe Besëlidhja 
e Priftërisë

“Bekimet e Zotit u ofrohen shenjtorëve dhe botës 
nëpërmjet shërbimeve të atyre që mbajnë priftërinë 

e tij të shenjtë, të cilët e përfaqësojnë atë.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Më 9 prill 1951, pasi shërbeu për 41 vjet si apostull, Jozef Filding 
Smithi u mbështet si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve. 
Jo shumë kohë pas votës mbështetëse, Presidenti Smith iu drejtua 
bash kësisë. Ai foli shkurtimisht për ndjenjat e veta rreth thirrjes  
së tij:

“E kuptoj që pozita, të cilën jam thirrur ta përmbush, është një 
pozitë me rëndësi të madhe. Ajo më bën të përulur. . . .

Falënderoj Zotin për ungjillin e Jezu Krishtit, për anëtarësinë time 
në Kishë, për mundësinë që më ka ardhur për të dhënë shërbim. 
Kam vetëm një dëshirë, i dobët siç jam, dhe ajo është që ta lartësoj 
thirrjen që është e imja, sa më të mirë që të jem i aftë.” 1

Presidenti Smith i nxiti shpesh mbajtësit e priftërisë që t’i lartëso-
nin thirrjet e tyre. Edhe pse publikisht ai e tregoi dëshirën e vet për 
t’i lartësuar thirrjet e tij në priftëri 2, rrallëherë foli rreth përpjekjeve 
të tij për ta bërë atë. Megjithatë, njëherë ai reflektoi rreth shërbimit 
priftëror që kishte dhënë me mikun e tij Xhorxh F. Riçards, i cili e 
kishte paraprirë atë si President i Kuorumit të Të Dymbëdhjetëve:

“Për dyzet vjet u ula në këshill, mora pjesë në konferenca dhe shër-
beva në mënyra të ndryshme me Presidentin Xhorxh F. Riçards. . . .

Kemi udhëtuar së bashku te shumë kunje të Sionit. Në ditët e 
hershme, ne, vëllezërit e autoriteteve të përgjithshme, shkuam dy 
e nga dy në vizitat për te kunjet e Sionit. Atje ku nuk na çonin 
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Presidenti jozef filding Smith, duke folur në një Konferencë të Zonës 
britanike, gusht 1971. Të ulur, nga e majta në të djathtë: Pleqtë 

Marion g. romni, riçard l. evans dhe Hauard W. Hanter.
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hekurudhat, dhe vende të tilla ishin të shumta, ne zakonisht udhë-
tonim me ato që njiheshin si ‘çatibardhat’, që ishin karroca të lehta 
pranverore. Udhëtimet e largëta zakonisht do të thoshin takime në 
dy kunje, shpesh në tre ose katër.

Në udhëtime të tilla, mbledhje u mbajtën çdo ditë ndërmjet 
konferencave të kunjit në vendbanime, ose lagje, të ndryshme të 
kunjeve. Udhëtime të tilla ishin në rrugë plot gunga, nganjëherë 
thjesht shtigje, përmes pluhurit të rëndë në verë dhe të ftohtit të 
hidhur të dimrit, shpesh përmes baltës së rënduar ose dëborës 
së dendur.” 3

Plaku Frensis M. Gibons, i cili shërbeu si sekretar i Presidencës 
së Parë, tregoi një këndvështrim rreth mënyrës se si e lartësoi Pre-
sidenti Smith thirrjen e tij në priftëri: “Ndërsa ishte tërësisht i ndër-
gjegjshëm për autoritetin e vet, ai ishte gjithmonë i përulur dhe i 
matur në mënyrën e ushtrimit të tij. Karakterit të tij i mungonte 
kryelartësia, shtirja ose vetëmburrja. Ai kurrë nuk u mburr, kurrë 
nuk u krekos me privilegjet e detyrës së tij.” 4

Si President i Kishës, Jozef Filding Smithi foli në pesë sesione 
priftërie të konferencës së përgjithshme, duke i nxitur vëllezërit 
t’i lartësonin thirrjet e tyre në priftëri. Mësimet në këtë kapitull u 
morën nga katër prej atyre predikimeve, duke i kushtuar vëmen-
dje të veçantë një bisede që Presidenti Smith dha më 3 tetor 1970. 
Duke qenë se predikimet u mbajtën në mbledhjet e priftërisë, 
fjalët në këtë kapitull u drejtohen meshkujve. Megjithatë, këto 
fjalë përfshijnë një mirëkuptim se fuqia e priftërisë është një be-
kim i madh për të gjithë anëtarët e Kishës. Në një nga predikimet, 
Presidenti Smith tha: “Mendoj se ne të gjithë e dimë që bekimet 
e priftërisë nuk kufizohen vetëm te meshkujt. Këto bekime vijnë 
me shumicë edhe mbi bashkëshortet e bijat tona dhe mbi të gjitha 
gratë besnike të Kishës. Këto motra të mira mund ta përgatisin 
veten, nëpërmjet zbatimit të urdhërimeve dhe nëpërmjet shërbimit 
në Kishë, për bekimet e shtëpisë së Zotit. Zoti u ofron bijave të 
tij çdo dhuratë dhe bekim shpirtëror që mund të fitohet nga bijtë 
e tij, sepse as burri s’është pa gruan, as gruaja pa burrin në Zotin 
[shih 1 Korintasve 11:11].” 5
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Mësime të Jozef Filding Smithit 
1 

Burrat duhet të kenë një kuptim të qartë të besëlidhjes 
që bëjnë, kur ata marrin detyra në priftëri.

Dëshiroj të tërheq vëmendjen tuaj ndaj betimit dhe besëlidhjes së 
Priftërisë Melkizedeke. Mendoj se, në qoftë se kemi një kuptim të 
qartë të besëlidhjes që bëjmë kur marrim detyra në priftëri, dhe të 
premtimit që Zoti jep nëse i lartësojmë thirrjet tona, atëherë ne do 
të kemi një nxitje më të madhe për t’i bërë të gjitha gjërat që duhet 
të bëjmë për të fituar jetë të përjetshme.

Do të doja gjithashtu të thoja se çdo gjë e lidhur me këtë priftëri 
më të lartë krijohet dhe ka për qëllim të na përgatisë për të fituar 
jetë të përjetshme në mbretërinë e Perëndisë.

Në zbulesën për priftërinë, të dhënë Jozef Smithit në shtator 1832, 
Zoti thotë se Priftëria Melkizedeke është e përjetshme; se ajo ad-
ministron ungjillin, gjendet në kishën e vërtetë në të gjitha brezat 
dhe mban çelësat e dijes së Perëndisë. Ai thotë se ajo i jep mundësi 
popullit të Zotit që të shenjtërohet, të shohë fytyrën e Perëndisë 
dhe të hyjë në prehjen e Zotit, “prehje e cila është plotësia e lavdisë 
së tij”. (Shih DeB 84:17–24.)

Më pas, duke folur për të dyja priftëritë, Aarone dhe Melkizedeke, 
Zoti tha: “Sepse cilëtdo që janë besnikë në marrjen e këtyre dy priftë-
rive për të cilat kam folur, dhe në lartësimin e thirrjes së tyre, shenjtë-
rohen me anë të Shpirtit në ripërtëritjen e trupave të tyre.

Ata bëhen bijtë e Moisiut dhe të Aaronit, dhe fara e Abrahamit, 
dhe kisha e mbretëria, dhe të zgjedhurit e Perëndisë.

Dhe gjithashtu gjithë ata që e pranojnë këtë priftëri, më pranojnë 
mua, thotë Zoti;

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.

Dhe kjo është sipas betimit dhe besëlidhjes që i përkasin 
priftërisë.
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Si rrjedhim, gjithë ata që e pranojnë priftërinë, pranojnë këtë 
betim dhe besëlidhje nga Ati im, që ai nuk mund ta thyejë, ajo as 
nuk mund të ndryshohet.”

Dënimi për thyerjen e besëlidhjes dhe për largimin tërësisht prej 
saj, jepet më pas, së bashku me këtë urdhërim: “. . . hapni sytë për 
veten tuaj, t’u vini veshin me zell fjalëve të jetës së përjetshme.

Sepse ju do të jetoni me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë.” 
(DeB 84:33–44.)6

Ata prej jush që mbajnë Priftërinë Aarone, nuk e kanë marrë 
akoma këtë betim dhe besëlidhje që i përket Priftërisë Më të Lartë, 
por ju vërtet keni fuqi dhe autoritet të madh, që ju është dhënë nga 
Zoti. Priftëria Aarone është një priftëri përgatitore që na edukon 
dhe trajnon për të qenë të denjë për këto bekime të tjera të mëdha 
që vijnë më vonë.

Nëse shërbeni me besnikëri si dhjak, si mësues dhe si prift, ju 
fitoni përvojën dhe merrni aftësitë dhe zotësitë që ju mundësojnë ta 
pranoni Priftërinë Melkizedeke dhe ta lartësoni thirrjen tuaj në të.7

2
Mbajtësit e priftërisë premtojnë që t’i lartësojnë 

thirrjet e tyre në priftëri dhe të jetojnë me 
çdo fjalë që del nga goja e Priftërisë.

Siç e dimë ne të gjithë, një besëlidhje është një kontratë dhe një 
marrëveshje midis të paktën dy palëve. Në rastin e besëlidhjeve të 
ungjillit, palët janë Zoti në qiell dhe njerëzit në tokë. Burrat bien 
dakord t’i zbatojnë urdhërimet dhe Zoti premton t’i shpërblejë ata 
siç duhet. Ungjilli vetë është besëlidhja e re dhe e përjetshme dhe i 
përfshin të gjitha marrëveshjet, premtimet dhe shpërblimet që Zoti 
i ofron popullit të tij.

Dhe kështu, kur marrim Priftërinë Melkizedeke, ne e bëjmë këtë 
me anë të besëlidhjes. Ne premtojmë seriozisht ta pranojmë priftë-
rinë, t’i lartësojmë thirrjet tona në të dhe të jetojmë me çdo fjalë që 
del nga goja e Perëndisë. Zoti nga ana e tij na premton se, në qoftë 
se e zbatojmë besëlidhjen, ne do të marrim gjithçka që ka Ati, e cila 
është jetë të përjetshme. A mund të mendojë ndonjëri nga ne një 
marrëveshje më të madhe ose më të lavdishme se kjo?
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Nganjëherë ne flasim pasaktësisht për lartësimin e priftërisë sonë, 
por ajo për çfarë flasin zbulesat është lartësimi i thirrjeve tona në prif-
tëri, si pleq, të shtatëdhjetë, priftërinj të lartë, patriarkë dhe apostuj.

Priftëria e mbajtur nga burri është fuqia dhe autoriteti i Perëndisë 
për ta ngarkuar burrin në tokë që të veprojë në të gjitha gjërat për 
shpëtimin e njerëzimit. Detyrat ose thirrjet e priftërisë janë caktime 
shërbestare për të kryer shërbim të caktuar në mënyrë të veçantë 
në priftëri. Dhe mënyra për t’i lartësuar këto thirrje është të bëjmë 
punën e caktuar për t’u kryer nga ata të cilët mbajnë pozitën e cak-
tuar që përfshihet.

Nuk ka rëndësi se çfarë detyre mbajmë, për aq kohë sa ne jemi të 
vërtetë dhe besnikë ndaj detyrimeve tona. Një detyrë nuk është më 
e madhe se një tjetër, edhe pse për arsye administrative një mbajtës 
i priftërisë mund të thirret për të kryesuar dhe për të drejtuar punët 
e një tjetri.

Babai im, Presidenti Jozef F. Smith tha: “Nuk ka asnjë detyrë e 
cila vjen prej kësaj priftërie, që është ose që mund të jetë më e 
madhe sesa vetë priftëria. Është nga priftëria që detyra përfton 
autoritetin dhe fuqinë e saj. Asnjë detyrë nuk i jep autoritet priftë-
risë. Asnjë detyrë nuk i shton gjë fuqisë së priftërisë. Por të gjitha 
detyrat në Kishë e përftojnë fuqinë e tyre, virtytin e tyre, autoritetin 
e tyre nga priftëria.”

Ne thirremi që t’i lartësojmë thirrjet tona në priftëri dhe për ta 
bërë punën që shoqëron detyrën që marrim. Dhe kështu Zoti thotë, 
në zbulesën për priftërinë: “Si rrjedhim, çdo njeri duhet të qëndrojë 
në detyrën e tij dhe të punojë në thirrjen e tij; . . . që sistemi të 
mund të mbahet i përsosur”. (DeB 84:109–110.)

Ky është një nga synimet e mëdha drejt të cilave ne punojmë në 
programin e priftërisë në Kishë, t’i bëjmë pleqtë të kryejnë punën e 
pleqve, të shtatëdhjetët punën e të shtatëdhjetëve, priftërinjtë e lartë 
punën e priftërinjve të lartë dhe kështu me radhë, me qëllim që gjithë 
mbajtësit e priftërisë të mund t’i lartësojnë vetë thirrjet e tyre dhe të 
mbledhin bekimet e pasura të premtuara nga një drejtim i tillë.8

Ne jemi ambasadorë të Zotit Jezu Krisht. Mandati ynë është ta 
përfaqësojmë atë. Ne porositemi për ta predikuar ungjillin e tij, për 
t’i kryer ordinancat e shpëtimit, për ta bekuar njerëzimin, për të 
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shëruar të sëmurët dhe ndoshta për të kryer mrekulli, për të bërë 
atë që ai do të bënte, në qoftë se do të ishte i pranishëm vetë – dhe 
e gjithë kjo ngaqë ne mbajmë priftërinë e shenjtë.

Si vepruesit e Zotit ne jemi të lidhur nga ligji i tij për të bërë atë 
që ai na dëshiron të bëjmë, pavarësisht nga ndjenjat vetjake apo 
dëshirat e botës. Nga vetja ne nuk kemi asnjë lajm shpëtimi, asnjë 
doktrinë që mund të pranohet, asnjë fuqi për të pagëzuar ose shu-
guruar apo martuar për përjetësinë. Të gjitha këto gjëra vijnë nga 
Zoti dhe çdo gjë që bëjmë duke iu referuar atyre, është rrjedhimi i 
autoritetit të ngarkuar.9

“Priftëria . . . është fuqia dhe autoriteti i Perëndisë për ta ngarkuar burrin 
në tokë që të veprojë në të gjitha gjërat për shpëtimin e njerëzimit.”



K a P i T U l l i  1 2

172

3
Premtimi i ekzaltimit i ofrohet çdo mbajtësi 

të Priftërisë Melkizedeke, i cili është i vërtetë 
ndaj betimit dhe besëlidhjes së priftërisë.

Tani më lejoni të them pak fjalë rreth betimit që shoqëron prani-
min e Priftërisë Melkizedeke.

Të betohesh me një betim është forma më solemne dhe më li-
dhëse e të folurit, e njohur nga gjuha njerëzore; dhe ishte kjo lloj 
gjuhe që Ati zgjodhi ta përdorte në profecinë e madhërishme Me-
sianike rreth Krishtit dhe priftërisë. Për të ajo thotë: “Zoti është 
betuar dhe nuk do të pendohet: ‘Ti je prift përjetë sipas urdhërit të 
Melkisedekut’”. (Psalmeve 110:4.)

Në shpjegimin e kësaj profecie Mesianike, Pali thotë se Jezusi pati 
“priftëri të patjetërsueshme” dhe përmes saj erdhi “fuqi[a e] jetës së 
pashkatërrueshme”. (Shih Hebrenjve 7:24, 16.) Josef Smithi tha se 
“të gjithë ata që shugurohen në këtë priftëri bëhen të ngjashëm me 
Birin e Perëndisë, duke mbetur prift vazhdimisht”, që është, po qe 
se ata janë besnikë dhe të vërtetë [shih Përkthimi prej Jozef Smithit, 
Hebrenjve 7:3].

Dhe kështu Krishti është modeli i madhërishëm atje ku përfshihet 
priftëria, ashtu sikurse është ai në lidhje me pagëzimin dhe të gjitha 
gjërat e tjera. Dhe kështu, po ashtu si Ati betohet me një betim se 
Biri i tij do t’i trashëgojë të gjitha gjërat nëpërmjet priftërisë, kështu 
ai betohet me një betim se ne të gjithë, që i lartësojmë thirrjet tona 
në atë priftëri të njëjtë, do të marrin gjithçka që ka Ati.

Ky është premtimi i ekzaltimit, i ofruar çdo burri që mban Priftë-
rinë Melkizedeke, por është një premtim me kusht, një premtim i 
kushtëzuar nga lartësimi ynë i thirrjeve tona në priftëri dhe nga të 
jetuarit me çdo fjalë që del nga goja e Priftërisë.

Është tërësisht e qartë se nuk ka premtime më të lavdishme, që 
janë bërë ose mund të bëhen, se ato që na erdhën kur pranuam 
privilegjin dhe kur morëm mbi vete përgjegjësinë e mbajtjes së prif-
tërisë së shenjtë dhe të qëndrimit si shërbestarë të Krishtit.

Priftëria Aarone është një priftëri përgatitore për të na kualifikuar 
të bëjmë besëlidhjen dhe të marrim betimin që e shoqëron këtë 
priftëri më të lartë.10
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4
Bekimet e Zotit u ofrohen të gjithë njerëzve nëpërmjet 

shërbimeve të atyre që mbajnë priftërinë e Tij të shenjtë.

Nuk ka asgjë në tërë këtë botë aq të rëndësishme për secilin 
prej nesh sesa vendosja në radhë të parë në jetën tonë e gjërave 
të mbretërisë së Perëndisë, si zbatimi i urdhërimeve, si lartësimi i 
thirrjeve tona në prifëri, si vajtja në shtëpinë e Zotit dhe të ofruarit 
e plotësisë së bekimeve të mbretërisë së Atit tonë.11

Bekimet e Zotit u ofrohen shenjtorëve dhe botës nëpërmjet shër-
bimeve të atyre që mbajnë priftërinë e tij të shenjtë, të cilët e përfa-
qësojnë atë, të cilët janë në të vërtetë shërbëtorët dhe vepruesit e tij 
dhe janë të gatshëm t’i shërbejnë atij dhe t’i zbatojnë urdhërimet e tij.12

Është lutja ime që ne të gjithë, që jemi thirrur për ta përfaqësuar 
Zotin dhe për të mbajtur autoritetin e tij, të mund të kujtojmë se 
cilët jemi dhe të veprojmë në përputhje me të.

. . . Unë jam përpjekur gjatë gjithë ditëve të mia për ta lartësuar 
thirrjen time në priftëri dhe shpresoj të duroj deri në fund në këtë 
jetë dhe të gëzoj shoqërimin e shenjtorëve besnikë në jetën që vjen.13

Ndjenjat e mia janë që t’i bekoj ata, si të rinj dhe të moshuar, 
të cilët po i lartësojnë thirrjet e tyre në priftëri, dhe t’i kërkoj Zotit 
të derdhë mbi ta gjërat e mira të Shpirtit të tij në këtë jetë dhe t’u 
sigurojë atyre pasuritë e përjetësisë në jetën që vjen. . . .

Ç’gjë e lavdishme është të dish se Zoti i ka ofruar secilit prej nesh 
plotësinë e priftërisë dhe na ka premtuar që, nëse vërtet do ta ma-
rrim këtë priftëri dhe do t’i lartësojmë thirrjet tona, ne do të fitojmë 
një trashëgimi të pafundme me të në mbretërinë e tij! 14

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Presidenti	Smith	na	mësoi	se	nëpërmjet	priftërisë,	“Zoti	u	ofron	

bijave të tij çdo dhuratë dhe bekim shpirtëror që mund të fitohet 
nga bijtë e tij” (“Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”). Cilat janë men-
dimet tuaja ndërsa meditoni për këtë thënie?

•	 Presidenti	Smith	tha	se	mbajtësit	e	priftërisë	kanë	nxitje	më	të	
madhe që të përpiqen për jetë të përjetshme, kur ata i kuptojnë 
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besëlidhjet e tyre dhe premtimet e Zotit (shih pjesën 1). Si është 
kjo e vërtetë për të gjithë anëtarët e Kishës?

•	 Si	ndryshon	shpjegimi	i	Presidentit	Smith	për	lartësimin	e	një	
thirrjeje (shih pjesën 2) nga përdorime të tjera të fjalës lartësoj? 
Si jeni bekuar nëpërmjet shërbimit të anëtarëve të Kishës, të cilët 
i kanë lartësuar thirrjet e tyre?

•	 Presidenti	Smith	na	mësoi:	“Krishti	është	modeli	i	madhërishëm	
atje ku përfshihet priftëria” (pjesa 3). Çfarë mund të bëjmë për të 
ndjekur shembullin e Jezu Krishtit në shërbimin tonë ndaj të tjerëve?

•	 Në	pjesën	4,	rishikojini	fjalët	e	Presidentit	Smith	rreth	bekimeve	të	
ofruara në tempull. Si mund t’i ndihmojnë prindërit fëmijët e tyre 
të përgatiten për bekimet e priftërisë që janë të disponueshme 
në tempull?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Hebrenjve 5:4; Alma 13:1–2, 6; DeB 20:38–60; 84:19–22; 107:99–

100; Nenet e Besimit 1:5

Ndihmë për Mësimdhënien
“Një mësues i aftë nuk mendon: ‘Çfarë do të bëj sot në klasë?’ por 

pyet: ‘Çfarë do të bëjnë nxënësit e mi sot në klasë?’; jo: ‘Çfarë do 
të jap mësim sot?’ por përkundrazi: ‘Si do t’i ndihmoj nxënësit e mi 
për ta zbuluar atë që u nevojitet të dinë?’” (Virginia H. Pearce, “The 
Ordinary Classroom—A Powerful Place for Steady and Continued 
Growth”, Ensign, nëntor 1992, f. 12; shih edhe Teaching, No Greater 
Call [1999], f. 61).

Shënime
 1. Në Conference Report, prill 1951, f. 152.
 2. Shih Conference Report, prill 1951, 

f. 152; Conference Report, tetor 1970, 
f. 92.

 3. “President George F. Richards: A Tri-
bute”, Relief Society Magazine, tetor 
1950, f. 661.

 4. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), f. 352.

 5. Në Conference Report, prill 1970, f. 59.
 6. Në Conference Report, tetor 1970, 

f. 90–91.

 7. Në Conference Report, prill 1970, f. 59.
 8. Në Conference Report, tetor 1970, 

f. 91–92; shih edhe Joseph F. Smith, në 
Conference Report, tetor 1903, f. 87.

 9. “Our Responsibilities as Priesthood 
Holders”, Ensign, qershor 1971, f. 49.

 10. Në Conference Report, tetor 1970, f. 92.
 11. Në Conference Report, prill 1970, f. 59.
 12. “Blessings of the Priesthood”, Ensign, 

dhjetor 1971, f. 98.
 13. Në Conference Report, tetor 1970, f. 92.
 14. Në Conference Report, prill 1970, f. 58.
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Pagëzimi

“Pagëzimi është vërtet . . . një shpërngulje ose 
ringjallje nga një jetë në tjetrën – nga jeta 

mëkatare në jetën e jetës shpirtërore.” 

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Në konferencën e përgjithshme të prillit të 1951-shit, Presidenti 
Jozef Filding Smith foli për përvojën e tij 67 vite më parë, kur ai u 
pagëzua në moshën 8 vjeçare. Në ditën e pagëzimit të tij, tha ai, ndjeu 
se “qëndroi i kulluar, i pastër përpara Zotit”. Por mësoi se do t’i duhej 
të bënte përpjekje gjatë gjithë jetës së tij për ta mbajtur veten e tij në 
atë gjendje. Ai kujtoi: “Kisha një motër që ishte shumë e mirë, siç 
ishin të gjitha motrat e mia, e cila nguliti në mendjen time nevojën 
për ta ruajtur veten të pastër nga bota. Mësimet e saj për mua ditën 
që u pagëzova më kanë shoqëruar gjatë gjithë ditëve të jetës sime.” 1

I vërtetë ndaj mësimeve të motrës së tij, Presidenti Smith i inkura-
joi anëtarët e Kishës t’i mbanin besëlidhjet e tyre të pagëzimit – për 
të qëndruar “brenda jetës shpirtërore” që e morën kur u pagëzuan. 2 
Ai shpalli:

“Nuk ka këshillë më të rëndësishme që mund t’i jepet çdo anëtari 
të Kishës sesa të mbash urdhërimet pas pagëzimit. Zoti na ofron 
shpëtim me kushtin e pendimit dhe besnikëri ndaj ligjeve të tij.” 3

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Pagëzimi me anë të zhytjes është në ngjashmëri 
me lindjen, vdekjen dhe ringjalljen.

Pagëzimi, parimi i tretë dhe ordinanca e parë e Ungjillit, është 
thelbësor për shpëtimin dhe ekzaltimin në mbretërinë e Perëndisë. 
Pagëzimi është së pari, mjeti me anë të të cilit personi i penduar merr 
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Kjo pikturë tregon një njeri duke u pagëzuar në 
lumin Dniepër afër Kievit në Ukrainë.  
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heqje të mëkateve. Së dyti, është porta për në mbretërinë e Perëndisë. 
Zoti, duke folur me Nikodemin, na tregon këtë te Gjoni 3:1–11. . . .

. . . Pagëzimi bëhet me anë të zhytjes në ujë. . . . Pagëzimi nuk 
mund të jetë në asnjë mënyrë tjetër sesa zhytja e të gjithë trupit në 
ujë, për arsyet e mëposhtme:

1) Ai është në ngjashmëri me vdekjen, varrosjen dhe ringjalljen e 
Jezu Krishtit dhe të të gjithë të tjerëve që morën ringjalljen.

2) Pagëzimi është gjithashtu një lindje dhe në ngjashmëri me 
lindjen e një fëmije në këtë botë.

3) Pagëzimi është vërtet, edhe simbol i ringjalljes, një shpërngulje 
ose ringjallje nga një jetë në tjetrën – nga jeta mëkare në jetën e 
jetës shpirtërore.

Dua të flas për arsyen e dytë: Pagëzimi është gjithashtu një lindje 
dhe në ngjashmëri me lindjen e një fëmije në këtë botë. . . . Te 
Moisiu 6:58–60 lexojmë:

“Si rrjedhim, unë të jap një urdhërim, t’ua mësosh këto gjëra 
lirisht fëmijëve të tu, duke thënë:

Se për arsye të shkeljes vjen rënia, rënie e cila sjell vdekje, dhe 
për aq sa ju u lindët në botë me anë të ujit dhe gjakut, dhe shpirtit, 
që unë e kam bërë, dhe kështu u bëtë nga pluhuri një shpirt i gjallë, 
po kështu ju do të lindeni përsëri në mbretërinë e qiellit, prej ujit 
dhe prej Shpirit, dhe të pastroheni me anë të gjakut, madje gjakut 
të të Vetëmlindurit tim; që ju të mund të shenjtëroheni nga gjithë 
mëkati dhe të gëzoni fjalët e jetës së përjetshme në botën që vjen, 
madje lavdi të pavdekshme;

Sepse me anë të ujit e zbatoni urdhërimin; me anë të Shpirtit 
shfajësoheni dhe me anë të gjakut shenjtëroheni.” . . .

. . . Çdo fëmijë që vjen në këtë botë mbahet në ujë, lindet në 
ujë, dhe nga gjaku e nga shpirti. Pra, kur lindemi në mbretërinë 
e Perëndisë ne duhet të lindemi në të njëjtën mënyrë: me anë të 
pagëzimit të lindur nga uji; të pastruar dhe të shenjtëruar përmes 
derdhjes së gjakut të Krishtit; dhe të shfajësuar përmes Shpirtit të 
Perëndisë, sepse pagëzimi nuk është i plotë pa pagëzimin e Frymës 
së Shenjtë. Ju shihni ngjashmërinë midis lindjes në botë dhe lindjes 
në mbretërinë e Perëndisë. . . .
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Duke ardhur te arsyeja e tretë: Pagëzimi është vërtet, edhe simbol 
i ringjalljes, një shpërngulje ose ringjallje nga një jetë në tjetrën – 
jeta mëkatare në jetën e jetës shpirtërore. . . .

. . . Të gjithë burrat dhe gratë . . . kanë nevojë për pendim. . . . 
Ata janë në vdekjen shpirtërore. Si do të kthehen prapa? Duke u 
zhytur në ujë. Ata janë të vdekur dhe janë varrosur në ujë, dhe 
ngrihen në ringjalljen e shpirtit sërish në jetën shpirtërore. Ja çfarë 
është pagëzimi.4

2
Fëmijët e vegjël, që nuk i kanë arritur vitet e 

përgjegjshmërisë, nuk kanë nevojë të pagëzohen, sepse 
ata janë shëlbuar nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit. 

E di se fëmijët e vegjël që nuk i kanë arritur vitet e përgjegjshmë-
risë dhe si rrjedhojë nuk janë fajtorë të mëkatit, janë . . . shëlbuar 
nëpërmjet gjakut të Krishtit, dhe është tallje e rëndë të pretendosh 
se ata kanë nevojë për pagëzim, duke mohuar drejtësinë dhe më-
shirën e Perëndisë [shih Moroni 8:20–23].5

Në Seksionin e 29-të të Doktrinës e Besëlidhjeve, Zoti thotë këtë 
(vargjet 46–47):

“Por vini re, unë ju them se fëmijët e vegjël shëlbehen që nga 
krijimi i botës, nëpërmjet të Vetëmlindurit tim;

Si rrjedhim, ata nuk mund të mëkatojnë, sepse fuqi nuk i është 
dhënë Satanit për t’i tunduar fëmijët e vegjël, derisa ata fillojnë të 
bëhen të përgjegjshëm para meje.”

Tani, kjo tingëllon mirë. “Fëmijët e vegjël janë shëlbuar që nga 
krijimi i botës.” Çfarë do të thotë Ai me këtë? Do të thotë që përpara 
se të hidhej themeli i kësaj toke, ky plan i shëlbimit, plani i shpë-
timit të cilin ne duhet ta ndjekim në këtë jetë të vdekshme, ishte i 
gjithi i përgatitur, dhe Perëndia, duke e njohur fundin që nga fillimi, 
mori masa për shëlbimin e fëmijëve të vegjël nëpërmjet shlyerjes 
së Jezu Krishtit. . . .

. . . Kur ju shihni fytyrën e një foshnjëje të vogël dhe ajo ju shikon 
e buzëqesh, a mund ta besoni se ajo foshnjë e vogël është e njollo-
sur me çfarëdo lloj mëkati që do ta privonte nga prania e Perëndisë 
nëse do të vdiste? . . .
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Më kujtohet se kur isha në fushën e misionit në Angli, atje ishte 
një familje amerikane. . . . Kur [bashkëshorti] i dëgjoi pleqtë [misio-
narët] të predikonin nëpër rrugë, ai i ftoi ata në shtëpinë e tij sepse 
ishin bashkatdhetarët e tij. Ai nuk ishte i interesuar për ungjillin; ai 
ishte i interesuar për ta sepse edhe ata vinin nga Shtetet e Bashku-
ara. Pra, më qëlloi të shërbeja atje. Unë nuk isha i pari që ai dëgjoi 
të predikonte, por më vonë u ftova në shtëpinë e tij. . . .

Menduam se do të shkonim në shtëpinë e tij dhe do të flisnim për 
bejsboll e futboll dhe gjëra të tjera, dhe do të krahasonim gjërat në 
Shtetet e Bashkuara me gjërat në Britaninë e Madhe – gjëra në të cilat 
ai ishte i interesuar. Kjo ishte ajo që bëmë dhe në fillim nuk thamë 
asnjë fjalë për fenë. Ne u kthyem disa herë dhe ai mendonte se ne 
ishim djem shumë të mirë sepse nuk po e detyronim të pranonte fenë 
tonë. Por, pas njëfarë kohe ata filluan të bënin pyetje – ne e dinim 
se ata do t’i bënin – dhe një mbrëmje kur u ulëm në shtëpinë e tyre, 
bash këshortja e burrit u kthye nga unë dhe tha: “Plaku Smith, dua të të 
bëj një pyetje”. Përpara se të mund të bënte pyetjen ajo filloi të qante. 
Nuk e dija se cili ishte shkaku. Ajo qau me dënesë dhe kur e mblodhi 
veten mjaftueshëm për të bërë pyetjen, më tregoi këtë histori:

Kur kishin shkuar në Angli, ata patën fatin e keq të humbisnin një 
foshnjë të vogël. . . . Ata shkuan te shërbestari [i kishës ku merrnin 
pjesë] dhe donin ta varrosnin atë foshnjë me një varrim të krishterë. 
. . . Shërbestari i tha asaj: “Ne nuk mund të bëjmë një varrim të 
krishterë për foshnjën tuaj sepse nuk ishte pagëzuar. Fëmija juaj ka 
humbur”. Kjo ishte një mënyrë e vrazhdë për ta thënë, por kjo ishte 
mënyra se si ajo e tregoi historinë, dhe zemra e asaj gruaje kishte 
vuajtur vazhdimisht për dy ose tre vjet. Kështu që ajo më bëri pyet-
jen: “A ka humbur foshnja ime? A do ta shoh atë sërish?” U ktheva 
dhe i lexova nga Libri i Mormonit, fjalët e Mormonit drejtuar birit të 
tij Moronit [shih Moroni 8]. I thashë: “Foshnja juaj nuk ka humbur. 
Asnjë foshnjë nuk ka humbur. Çdo foshnjë është e shpëtuar në 
mbretërinë e Perëndisë kur largohet nga kjo jetë.”

. . . “Dhe unë gjithashtu vura re se të gjithë fëmijët që vdesin 
përpara se të arrinin vitet e përgjegjshmërisë së tyre, shpëtohen në 
Mbretërinë Çelestiale të qiellit.” [DeB 137:10.] Kjo është ajo çfarë 
Zoti i tha Profetit Jozef Smith në një zbulesë apo vegim që ai pati 
në tempullin e Kirtlandit. A nuk tingëllon mirë? A nuk është e saktë? 
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A nuk është e drejtë? . . . [Një foshnjë] nuk është përgjegjëse për 
mëkatin e parë, nuk është përgjegjëse për asnjë mëkat dhe mëshira 
e Perëndisë e pohon dhe e shëlben. 

Por si është situata me mua dhe ju? Ja ku jemi, të aftë për të 
kuptuar dhe Zoti thotë: “Kushdo që ka njohuri, a nuk e kam urdhë-
ruar të pendohet?” [DeB 29:49.] Ne urdhërohemi të pendohemi, ne 
urdhërohemi të pagëzohemi, ne urdhërohemi t’i kemi larë mëkatet 
tona në ujërat e pagëzimit, sepse ne jemi të aftë të kuptojmë dhe 
të gjithë kemi mëkatuar. Por unë nuk jam pagëzuar dhe ju nuk jeni 
pagëzuar për ndonjë gjë që bëri Adami. Unë jam pagëzuar që të 
mund të pastrohesha nga ajo që e kam bërë vetë dhe kështu ndodh 
me ju, dhe që unë të mund të hyj mbretërinë e Perëndisë.

. . . Zoti ka marrë masa për ata që janë pa ligj dhe fëmijët e vegjël 
nuk i nënshtrohen ligjit të pendimit. Si mund ta mësosh një foshnjë 
të vogël të pendohet? Ajo nuk ka asgjë për të cilën të pendohet.

Zoti e ka vendosur — dhe këtë sipas gjykimit të Tij vetjak – mo-
shën e përgjegjshmërisë në moshën 8 vjeçare. Pasi ne bëhemi tetë 
vjeç supozohet që të kemi një kuptueshmëri të mjaftueshme që du-
het të pagëzohemi. Zoti kujdeset për ata që janë nën këtë moshë.6

3
Çdo njeri i pagëzuar në Kishë ka bërë 

një besëlidhje me Zotin.

Çdo njeri, ndërsa hyn në ujërat e pagëzimit, merr mbi vete një 
besëlidhje.

“Dhe përsëri, me mënyrën e urdhërimit për kishën lidhur me 
mënyrën e pagëzimit – Gjithë ata që përulen para Perëndisë e dë-
shirojnë të pagëzohen, dhe vijnë me zemra të thyer e shpirtra të 
penduar, dhe dëshmojnë përpara kishës se janë penduar me të 
vërtetë për gjithë mëkatet e tyre, dhe janë të gatshëm të marrim mbi 
vete emrin e Jezu Krishtit, duke patur vendosmëri për t’i shërbyer 
atij deri në fund, dhe me të vërtetë manifestojnë me anë të veprave 
të tyre, se ata i kanë marrë prej Shpirtit të Krishtit për heqjen e më-
kateve të tyre, do të merren me anë të pagëzimit në kishën e tij.” 
(DeB 20:37.)7

Do të lexoj nga seksioni i 59-të i Doktrinës dhe Besëlidhjeve:
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“Si rrjedhim, unë u jap atyre [që do të thotë anëtarëve të Kishës] 
një urdhërim, duke thënë kështu: Duaje Zotin, Perëndinë tënd, me 
gjithë zemrën tënde, me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tënde; 
dhe në emër të Jezu Krishtit duhet t’i shërbesh atij. 

“Çdo njeri i pagëzuar në këtë Kishë ka bërë një besëlidhje 
me Zotin për t’i mbajtur urdhërimet e Tij.”
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Duaje të afërmin tënd porsi veten. Mos vidh; as mos bëj shkelje 
kurore, mos vrit, as mos bëj diçka të ngjashme. 

Falënderoje Zotin, Perëndinë tënd, në gjithçka.” [DeB 59:5–7.]

Çdo njeri i pagëzuar në këtë Kishë ka bërë një besëlidhje me 
Zotin për të mbajtur urdhërimet e Tij, dhe në këtë urdhërim, të për-
sëritur në periudhën ungjillore në të cilën jetojmë, na është thënë se 
duhet t’i shërbejmë Zotit me të gjithë zemrën e me gjithë mendjen 
dhe me të gjithë forcën që kemi, dhe që gjithashtu duhet të bëhet 
në emër të Jezu Krishtit. Çdo gjë që bëjmë duhet të bëhet në emrin 
e Jezu Krishtit. 

Në ujërat e pagëzimit ne besëlidhëm se do t’i mbanim këto ur-
dhërime; se do t’i shërbenim Zotit; se do ta mbanim këtë urdhërim 
të parë dhe më të madhin e të gjitha urdhërimeve, dhe do ta donim 
Zotin Perëndinë tonë; se do të mbanim urdhërimin tjetër të madh, 
se do ta donim fqinjin tonë porsi vetveten; dhe se me të gjithë 
fuqinë që kemi, me të gjithë forcën, me të gjithë zemrën ne do t’i 
provonim Atij që ne do të “jetoni[m] me çdo fjalë që del nga goja 
e Perëndisë”; [DeB 84:44] që do të ishim të bindur e të përulur, 
të zellshëm në shërbimin e Tij, të gatshëm për t’u bindur, për t’iu 
bindur këshillave të atyre që kryesojnë mbi ne dhe për t’i bërë të 
gjitha gjërat me syrin drejtuar te lavdia e Perëndisë.

Ne nuk duhet t’i harrojmë këto gjëra, sepse ky urdhërim është 
detyrues për ne si anëtarë të Kishës.8

4
Për të fituar bekimet e plota të ungjillit, ne duhet 

të vazhdojmë të jemi të përulur, të penduar 
dhe të bindur pasi të jemi pagëzuar.

Një nga qëllimet e mëdha të kishës së vërtetë është t’u mësojë 
njerëzve se çfarë duhet të bëjnë ata pas pagëzimit, për të fituar be-
kimet e plota të ungjillit.9

Çdo shpirt i pagëzuar, me të vërtetë i pagëzuar, e ka përulur ve-
ten; zemra e tij është e thyer; shpirti i tij është i penduar; ai ka bërë 
një besëlidhje para Perëndisë se do të mbajë urdhërimet e tij dhe se 
i ka braktisur të gjitha mëkatet e tij. Atëherë pasi ai hyn në Kishë, 
a është privilegji i tij të mëkatojë pasi është bërë anëtar? A mund të 
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jetë ai më pak vigjilent? A mund të përfshihet në disa nga gjërat që 
Zoti ka thënë se duhet t’i shmangë? Jo. Është po aq e nevojshme 
që ai të ketë atë shpirt të penduar, atë zemër të thyer pasi është 
pagëzuar, siç ishte më parë.10

Kam dëgjuar disa nga të rinjtë tanë dhe disa jo kaq të rinj, që kanë 
folur për pagëzimin. Ata thonë se nuk e dinë arsyen përse ndodh, 
meqenëse pagëzimi është për heqjen e mëkateve, që një njeri nuk 
ka pse të pagëzohet sa herë që kryen një mëkat. A e kuptoni arsyen? 
Për sa kohë që një njeri mëkaton dhe qëndron brenda jetës shpir-
tërore ai është i gjallë, ai mund të pendohet dhe të falet. Ai nuk ka 
nevojë të pagëzohet për t’u kthyer atje ku ai tashmë është.11

Kush, midis shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, është duke kër-
kuar një vend në mbretërinë telestiale? Kush, midis shenjtorëve të 
ditëve të mëvonshme, është duke kërkuar një vend në mbretërinë 
terrestiale? Me ato mbretëri ne nuk duam të kemi të bëjmë fare; nuk 
është qëllimi i njeriut që është pagëzuar në Kishë, ose nuk duhet të 
jetë [qëllimi], të jetojë në atë mënyrë sa nuk do të gjejë një vend në 
mbretërinë çelestiale të Perëndisë; sepse vetë pagëzimi është udha 
për në atë mbretëri. Pagëzimi ka një natyrë të dyfishtë; së pari, për 
heqjen e mëkateve dhe pastaj për hyrjen në mbretërinë e Perëndisë, 
jo në mbretërinë telestiale, jo në mbretërinë terrestiale, por hyrjen në 
mbretërinë çelestiale, ku banon Perëndia. Kjo është arsyeja përse është 
pagëzimi; kjo është arsyeja përse është dhurata e Frymës së Shenjtë, 
me anë të vënies së duarve – për të na përgatitur që ne nëpërmjet   
bin d jes, të mund të vazhdojmë më tej, duke mbajtur urdhërimet e 
Zotit, derisa të marrim plotësinë e mbretërisë çelestiale. 12

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Ndërsa	lexoni	kujtimet	e	Presidentit	Smith	në	pjesën	“Nga	Jeta	e	

Jozef Filding Smithit”, reflektoni mbi pagëzimin tuaj. Si është rritur 
të kuptuarit juaj për pagëzimin që atëherë? Si mund t’i ndihmojmë 
anëtarët e familjes ose miqtë që po përgatiten për t’u pagëzuar? 

•	 Çfarë	pikëpamjesh	për	pagëzimin	fitoni	nga	mësimet	e	Presidentit	
Smith në pjesën 1? Si mund ta rrisin të kuptuarin tonë për besë-
lidhjen e pagëzimit mësimet e tij për simbolizmin e pagëzimit?
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•	 Çfarë	na	mëson	historia	në	pjesën	2	rreth	dashurisë	së	Atit	Qiellor	
për	fëmijët	e	Tij?	Mendoni	për	njerëz	që	njihni,	që	mund	të	përfi-
tojnë nga të mësuarit e doktrinës të dhënë mësim në këtë histori. 

•	 Meditoni	mbi	përpjekjet	tuaja	për	ta	mbajtur	besëlidhjen	e	pa-
gëzimit (shih pjesën 3). Si mund të ndikojë kjo besëlidhje në 
bashkëveprimin tuaj me anëtarët e familjes dhe të tjerët? 

•	 Mendoni	rreth	deklaratës	së	Presidentit	Smith	në	fillim	të	pjesës	
4. Si mendoni, çfarë duhet t’u mësohet njerëzve pasi të jenë pa-
gëzuar? Si mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin për të mbajtur besë-
lidhjen e pagëzimit?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 3:13–17; 2 Nefi 31:5–13; Mosia 18:8–13; 3 Nefi 11:31–39; 

DeB 68:25–27; Nenet e Besimit 1:4

Ndihmë për Mësimdhënien
“Nëse i përgjigjeni pozitivisht çdo komenti të sinqertë, ju mund 

t’i ndihmoni ata të cilëve u jepni mësim të ndihen më të sigurt për 
aftësinë e tyre për të marrë pjesë në një diskutim. Për shembull, ju 
mund të thoni: ‘Faleminderit për përgjigjen tuaj. Kjo ishte shumë e 
goditur’ . . . ose ‘Ky është një shembull i mirë’ ose ‘E vlerësoj gjith-
çka që keni thënë sot’” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 64).
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Dhurata e Frymës së Shenjtë

“Ne, pas pagëzimit dhe konfirmimit, mund të 
bëhemi shoqërues të Frymës së Shenjtë, i cili do të 

na mësojë udhët e Zotit, do të na gjallërojë mendjen 
dhe do të na ndihmojë të kuptojmë të vërtetën.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith na mësoi se çdo anëtar besnik i Ki-
shës “ka të drejtë të marrë zbulesa që janë të volitshme e të domos-
doshme për udhëheqjen e tij [apo të saj] në mënyrë individuale” 1. 
Ai gjithmonë e kërkoi këtë udhëheqje vetjake, veçanërisht në për-
pjekjet për t’i mësuar e për t’i mbrojtur bijtë dhe bijat e tij. Plaku 
Frensis M. Gibons, i cili shërbeu si sekretar për Presidencën e Parë, 
tregoi përvojën në vijim, siç ia tha biri i Presidentit Smith, Rejnoldsi 
(i mbiquajtur Rejni).

“Rejni i tha në mirëbesim se kishte vënë cigare në gojë vetëm një 
herë në jetën e tij dhe atëherë vetëm për një çast të shkurtër. Kjo 
ndodhi kur ishte nxënës në Shkollën e Mesme Rusvelt Xhunior, në 
Solt-Lejk-Siti. Hyrja [e shkollës] ishte në anë të një rruge të qetë që 
kishte shumë pak lëvizje automjetesh. Atë ditë Rejni sapo kishte 
dalë nga hyrja ballore e shkollës me një shok që pinte duhan, i cili 
e kishte nxitur, siç pati bërë shpeshherë, të ‘provonte vetëm një’. Në 
këtë rast shoku ia doli mbanë. Rejni e mori një cigare dhe e ndezi. 
Pas disa tymosjesh të cigares, kush duhej të ndalonte buzë trotuarit 
me makinën e tij, përveçse babai i Rejnit. Duke ulur xhamin e drita-
res, Plaku Smith i tha të birit të shtangur: ‘Rejnolds, dua të flas me ty 
sonte pas darkës’, dhe ngau tutje. Rejni bëri të ditur: ‘Kur babai më 
thirri Rejnolds, e dija se e kishte seriozisht’. Plaku Smith e la Rejnin 
të mendohej për fajin e tij gjatë pasdites së mbetur dhe gjatë vaktit 
të darkës, kur ai, çuditërisht, pati pak për të thënë. Më pas, ulur me 
siklet në studion e babait, . . . Rejnoldsi u përball me gjykimin. Ajo 



186

K a P i T U l l i  1 4

“Dhe, kur Pali vuri duart mbi ta, fryma e Shenjtë 
zbriti mbi ta” (Veprat e apostujve 19:6).



K a P i T U l l i  1 4

187

që ai mori ishte thjesht një leksion dashamirës e i përzemërt për të 
këqijat e ‘atij zakoni të fëlliqur’ dhe një kujtesë se kush ishte ai dhe 
se si pasqyrohej sjellja e tij mbi të gjithë familjen. Kjo përfundoi me 
kërkesën që Rejni të premtonte se kurrë nuk do të vinte më cigare 
në gojë. Rejni e bëri premtimin. ‘Nuk ndodhi kurrë më’, tha ai. Gjatë 
gjithë viteve nga ajo kohë, përfshirë një periudhë kohore te Marina 
e Shteteve të Bashkuara gjatë Luftës së Dytë Botërore, ku pirja e 
duhanit ishte tipike, ai e respektoi zotimin që i bëri babait.”

Duke menduar për këtë ndodhi, Plaku Gibons vërejti: “Gjasat që 
Jozef Fielding Smithi të mos shfaqej tek ajo rrugë e veçuar pikërisht 
në çastin që i biri riosh ndezi një dhe të vetmen cigare të tij, janë 
astronomike. Edhe pse nuk e tha, mënyra dhe toni i zërit të Rejnit la 
të kuptohej se ajo ngjarje e bindi për thellësinë dhe fuqinë e jashtë-
zakonshme të ndjeshmërisë shpirtërore të babait të tij, veçanërisht 
kur ajo lidhej me mirëqenien e familjes së tij.” 2

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Misioni i Frymës së Shenjtë është të japë dëshmi 
për Atin e Birin dhe për çdo të vërtetë.

Fryma e Shenjtë është pjesëtari i tretë i Kreut-Perëndi. Ai është 
një Shpirt, në formën e njeriut. Ati dhe Biri janë personazhe prej 
tabernakulli; ata kanë trupa prej mishi e kocke. Fryma e Shenjtë 
është personazh prej Shpirti dhe ka vetëm trup shpirtëror [shih DeB 
130:22]. Misioni i Tij është të japë dëshmi për Atin e Birin dhe për 
çdo të vërtetë [shih 2 Nefi 31:18; Moroni 10:5].3

Ai merr prej gjërave të Atit dhe të Birit e ua zbulon atyre që i 
shërbejnë Zotit me besnikëri. Pikërisht përmes mësimeve të Ngu-
shëlluesit, ose Frymës së Shenjtë, mësimet e Jezu Krishtit kujtohe-
shin nga apostujt [shih Gjoni 14:26]. Pikërisht përmes mësimeve të 
Shpirtit të Shenjtë vjen profecia [shih 2 Pjetrit 1:21].4

Shpirti i Perëndisë, teksa i flet shpirtit të njeriut, ka fuqi ta japë të 
vërtetën me një ndikim e kuptueshmëri më të madhe se ç’mund të 
jepet e vërteta nga takimi vetjak edhe me qeniet qiellore. Nëpërmjet 
Frymës së Shenjtë e vërteta endet deri në ind e në pejza të trupit që 
të mos mund të harrohet.5
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2
Fryma e Shenjtë ua shpalos të vërtetën 

njerëzve të ndershëm kudo.

Ne besojmë se Fryma e Shenjtë është zbulestar dhe që ai do t’u 
japë dëshmi njerëzve të ndershëm kudo se Jezu Krishti është Biri i Pe-
rëndisë, se Jozef Smithi është profet dhe se kjo kishë është “[e vetmja] 
kishë [e] vërtetë dhe [e] gjallë mbi faqen e tërë dheut”. (DeB 1:30.)

Askush nuk ka pse të qëndrojë në terr; drita e ungjillit të përjet-
shëm është këtu; dhe çdo kërkues i sinqertë mbi tokë mund të fitojë 
një dëshmi vetjake nga Shpirti i Shenjtë për të vërtetën dhe natyrën 
hyjnore të punës së Zotit.

Pjetri tha: “. . . Perëndia nuk tregohet i anshëm; por, në çfarëdo 
kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht, është i pra-
nuar nga ai” (Veprat e Apostujve 10:34–35), që do të thotë se Zoti 
do të derdhë mbi besnikët Shpirtin e tij që kësisoj ata do të dinë 
vetë për të vërtetat e kësaj feje.6

Fryma e Shenjtë do t’i shpërfaqet secilit që kërkon për të vërte-
tën, pikërisht siç iu shpërfaq Kornelit [shih Veprat e Apostujve 10]. 
Ne kemi në Librin e Mormonit këtë thënie nga Moroni, kur ai sapo 
ishte duke përmbyllur analet e tij, kapitulli 10, vargu 4:

“Dhe kur ju t’i merrni këto gjëra, unë do t’ju këshilloja që të  py e sni 
Perëndinë, Atin e Amshuar, në emrin e Krishtit, në qoftë se këto gjëra 
nuk janë të vërteta; dhe në qoftë se ju do të kërkoni me një zemër të 
sinqertë, me qëllim të vërtetë duke pasur besim në Krisht, ai do t’ju 
tregojë të vërtetën, nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë.”

Çdo njeri mund të marrë një shpërfaqje të Frymës së Shenjtë, 
madje dhe kur nuk është i Kishës, nëse po e kërkon sinqerisht dri-
tën dhe të vërtetën. Fryma e Shenjtë do të vijë e do t’i japë njeriut 
dëshminë që ai po e kërkon dhe pastaj do të tërhiqet.7

3
Pas pagëzimit, dhurata e Frymës së Shenjtë 

jepet me anë të vënies së duarve.

Në ditët e kishës së lashtë të Jezu Krishtit qe dhënë premtimi se 
të gjithë ata që do të pendoheshin, që do të pagëzoheshin për heq-
jen e mëkateve dhe do të ishin besnikë, duhet të merrnin dhuratën 
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e Frymës së Shenjtë me anë të vënies së duarve. Po ai premtim iu 
është dhënë të gjithëve që do ta pranojnë Ungjillin në këtë periudhë 
ungjillore, sepse Zoti thotë:

“Dhe këdo që ka besim, do ta konfirmoni në kishën time, me 
anë të vënies së duarve, dhe unë do t’u jap dhuratën e Frymës së 
Shenjtë atyre”. [DeB 33:15.] 8

Nuk mund ta merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë duke u lutur 
për të, duke paguar të dhjetën tuaj, duke zbatuar Fjalën e Urtësisë 
– as madje duke u pagëzuar në ujë për heqjen e mëkateve. Duhet 
që atë pagëzim ta plotësoni me pagëzimin e Shpirtit. Profeti në një 
rast tha që ju zëreni se po pagëzoni një thes me rërë, nëse nuk e 
konfirmoni një njeri e nuk i jepni atij dhuratën e Frymës së Shenjtë, 
me anë të vënies së duarve. Ju nuk mund ta merrni atë në ndonjë 
mënyrë tjetër.9

Unë besoj në doktrinën e vënies së duarve për dhuratën e 
Frymës së Shenjtë, me anë të së cilës hyjmë në bashkësi me Atin 
tonë në qiell dhe mësojmë udhët e Tij, që të mund të ecim në 
shtigjet e Tij.10

4
Përmes dhuratës së Frymës së Shenjtë 

anëtarët e Kishës mund ta kenë Frymën e 
Shenjtë si shoqërues të vazhdueshëm.

Fryma e Shenjtë është Lajmëtari, ose Ngushëlluesi, të cilin Shpë-
timtari premtoi t’ua dërgonte dishepujve të tij pasi të kryqëzohej. Ky 
Ngushëllues, me ndikimin e tij, do të jetë shoqërues i vazhdueshëm 
për çdo person të pagëzuar dhe do t’u japë anëtarëve të Kishës, 
nëpërmjet zbulesës dhe udhëheqjes, dijen e së vërtetës, që ata të 
mund të ecin në dritën e saj. Është Fryma e Shenjtë ai që ia ndriçon 
mendjen anëtarit të pagëzuar me të vërtetë. Pikërisht përmes tij 
vjen zbulesa vetjake e drita e së vërtetës zë vend në zemrën tonë.11

Pasi pagëzohemi, ne konfirmohemi. Për çfarë është ai konfirmim? 
Që të na bëjë shoqërues me Frymën e Shenjtë; që të na japë privile-
gjin të udhëhiqemi nga pjesëtari i tretë i Kreut-Perëndi – shoqërim, 
që mendja jonë të mund të ndriçohet, që ne të mund të nxitemi nga 
Shpirti i Shenjtë për të kërkuar dije dhe kuptim në lidhje me gjithçka 
që i përket ekzaltimit tonë.12
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Ne, pas pagëzimit dhe konfirmimit, mund të bëhemi shoqërues 
të Frymës së Shenjtë, i cili do të na mësojë udhët e Zotit, do të na 
gjallërojë mendjen dhe do të na ndihmojë të kuptojmë të vërtetën.13

Na premtohet se, kur pagëzohemi, në qoftë se jemi të vërtetë 
dhe besnikë, do të kemi udhëheqjen e Frymës së Shenjtë. Cili është 
qëllimi i kësaj? Që të na mësojë, të na drejtojë, të na japë dëshmi për 
parimet shpëtuese të ungjillit të Jezu Krishtit. Çdo fëmijë në moshë 
për t’u pagëzuar dhe që është pagëzuar, ka të drejtën për udhëheqje 
nga Fryma e Shenjtë. Kam dëgjuar njerëz të thonë se një fëmijë i 
vogël tetëvjeçar nuk mund të kuptojë. E di më mirë këtë. Unë kisha 
një dëshmi për këtë të vërtetë kur isha tetë vjeç, që erdhi nëpërmjet 
Frymës së Shenjtë. E kam pasur që atëherë.14

Ç’privilegj i lavdishëm që është të udhëhiqesh vazhdimisht nga 
Fryma e Shenjtë dhe që të të shpalosen të fshehtat e mbretërisë 
së Perëndisë.15

5
Shoqërimi i Frymës së Shenjtë u mundësohet 
vetëm atyre të cilët përgatiten për ta marrë.

Gjykoj se ka shumë anëtarë të kësaj Kishe, të cilët janë pagëzuar 
për heqjen e mëkateve të tyre dhe të cilëve u janë vënë duart mbi 
kokë për dhuratën e Frymës së Shenjtë, por të cilët nuk e kanë ma-
rrë asnjëherë atë dhuratë – d.m.th., shpërfaqjet e saj. Përse? Sepse 
asnjëherë nuk e kanë përgatitur veten për t’i marrë ato shpërfaqje. 
Asnjëherë nuk janë përulur. Nuk kanë ndërmarrë asnjëherë hapat 
që do t’i përgatisnin për shoqërimin e Frymës së Shenjtë. Prandaj, 
ata e përshkojnë jetën pa atë dije; ata kanë pamjaftueshmëri në të 
kuptuar. Atëherë kur ata që janë të shkathët e dinakë në gënjeshtra, 
vijnë tek ata duke i kritikuar autoritetet e Kishës dhe doktrinat e Ki-
shës, këta anëtarë të dobët nuk kanë mjaft arsyetim, mjaft informim 
e mjaft udhëheqje të Shpirtit të Zotit për t’u bërë ballë doktrinave 
dhe mësimeve të rreme. Ata i dëgjojnë dhe mendojnë se ndoshta 
kanë vepruar gabim dhe rezultati është që ata gjejnë mënyrën për 
të dalë nga Kisha, sepse nuk e kanë arsyetimin.16

Është urdhërim nga Zoti që anëtarët e Kishës duhet të jenë të 
zellshëm në veprimtaritë e tyre e t’i studiojnë të vërtetat theme-
lore të ungjillit ashtu siç ai është zbuluar. Shpirti i Zotit nuk do të 
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vazhdojë të luftojë me mospërfillësit, me të pabindurit dhe rebelët, 
të cilët nuk arrijnë të jetojnë sipas dritës të së vërtetës hyjnore. Është 
privilegji i çdo personi të pagëzuar që të ketë një dëshmi të qën-
drueshme për rivendosjen e ungjillit, por kjo dëshmi do të zbehet e 
në përfundim do të zhduket, nëse nuk marrim vazhdimisht përfitim 
shpirtëror përmes studimit, bindjes dhe kërkimit të zellshëm për të 
ditur e kuptuar të vërtetën.17

Ne kemi të drejtën për udhëheqjen nga Fryma e Shenjtë, por nuk 
mund ta kemi atë udhëheqje nëse qëllimisht refuzojmë t’i marrim 
parasysh zbulesat që u dhanë për të na ndihmuar të kuptojmë e për 
të na udhëhequr në dritën dhe të vërtetën e ungjillit të përjetshëm. 
Nuk mund të shpresojmë që ta kemi atë udhëheqje kur refuzojmë 
t’i marrim parasysh këto zbulesa të mëdha, të cilat kanë domethënie 
aq të madhe për ne edhe materialisht, edhe shpirtërisht. Tani, nëse 
gjendemi në këtë gjendje mosbesimi ose mosdashjeje për të kërkuar 
dritën dhe njohurinë që Zoti na i ka vendosur brenda mundësisë 
për t’i marrë, atëherë jemi në cenim ose në rrezik të mashtrohemi 
nga shpirtrat e ligj, doktrinat e djajve dhe mësimet e njerëzve [shih 
DeB 46:7]. Dhe, kur këto ndikime të rreme të na shfaqen përpara, 

“është urdhërim nga Zoti që anëtarët e Kishës duhet të jenë të zellshëm 
në veprimtaritë e tyre e t’i studiojnë të vërtetat themelore të ungjillit.”
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ne nuk do të kemi arsyetimin dallues me të cilin të mund t’i ve-
çojmë ato dhe të dimë se nuk janë të Zotit. Dhe kështu mund të 
bëhemi pre për të paperëndishmit, për të mbrapshtët, për dinakët, 
për mashtrimet e njerëzve.18

Shpirti i Zotit nuk do të banojë në tabernakuj të papastër dhe, 
kur një njeri i largohet së vërtetës përmes ligësisë, ai Shpirt nuk e 
ndjek atë dhe ikën, dhe në vend të tij vjen shpirti i gabimit, shpirti 
i mosbindjes, shpirti i ligësisë, shpirti i shkatërrimit të përjetshëm.19

6
Kur qëndrojmë besnikë, Fryma e Shenjtë 
do të na japë zbulesa për të na udhëhequr 

e drejtuar gjatë gjithë jetës sonë.

Zoti u ka dhënë premtimin të gjithë atyre që do të pendohen e do 
të qëndrojnë besnikë, duke ushtruar një shpirt përulësie dhe zelli, 
se do të kenë të drejtën që të udhëhiqen nga Shpirti i Perëndisë. Ky 
Shpirt do t’i udhëheqë e do t’i drejtojë ata gjatë gjithë jetës së tyre.20

Mbi kokën e çdo anëtari të Kishës janë vënë duart për dhuratën e 
Frymës së Shenjtë. Ai ka të drejtë të marrë zbulesa që janë të volitshme 
e të domosdoshme për udhëheqjen e tij në mënyrë individuale; jo për 
Kishën, por për vete. Ai ka të drejtë që, nëpërmjet bindjes, nëpërmjet 
përulësisë, të marrë dritë e të vërtetë siç do të zbulohet përmes Shpirtit 
të së Vërtetës, dhe ai që do t’ia vërë veshin atij Shpirti e do ta kërkojë 
me përulësi e besim dhuratën e Shpirtit, nuk do të mashtrohet.21

Ne duhet të ecim në shenjtërinë e jetës nëpërmjet dritës dhe të 
vërtetës me kuptimin e duhur, i cili vjen përmes dhuratës dhe fuqisë 
së Frymës së Shenjtë që u premtohet të gjithë atyre që do të besojnë 
për pendim dhe i pranojnë fjalët e jetës së përjetshme. Nëse jemi në 
shoqëri me këtë Shpirt, atëherë ne ecim në dritë dhe kemi shoqëri 
me Perëndinë.22

Është privilegji i çdo anëtari të Kishës që ta njohë të vërtetën, të 
flasë me anë të së vërtetës, të ketë frymëzimin e Frymës së Shenjtë; 
është privilegji ynë, në mënyrë vetjake, . . . që të marrim dritën e 
të ecim në dritë; dhe, nëse ne vazhdojmë me Perëndinë, d.m.th.,  
i zbatojmë të gjitha urdhërimet e Tij, do të marrim më shumë dritë, 
derisa në përfundim do të na vijë dita e plotë e njohurisë. [Shih 
DeB 50:24.] 23
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Kthehemi në praninë e Perëndisë, Atit tonë, në fund të fundit, 
nëpërmjet udhëheqjes nga Fryma e Shenjtë.24

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Ç’na	mëson	për	Frymën	e	Shenjtë	ngjarja	e	përshkruar	në	pjesën	

“Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”? Kur ju ka nxitur Shpirti që ta 
ndihmoni dikë?

•	 Presidenti	Smith	përmendi	“Shpirti	i	Perëndisë,	teksa	i	flet	shpirtit	
të njeriut” (pjesa 1). Në çfarë mënyrash ndryshon komunikimi 
me shpirtin tonë nga komunikimi me veshin apo syrin tonë? Në 
ç’mënyrë është ai më i fuqishëm?

•	 Cilat	janë	disa	ndryshime	ndërmjet	marrjes	së	një	shpërfaqjeje	të	
Shpirtit, siç mori Korneli, dhe marrjes së dhuratës së Frymës së 
Shenjtë? (Shih pjesën 2.)

•	 Presidenti	Smith	na	mësoi	se	pagëzimi	është	i	paplotë	pa	dhura-
tën e Frymës së Shenjtë (shih pjesën 3). Në çfarë mënyrash jeta 
juaj do të ishte e paplotë pa dhuratën e Frymës së Shenjtë?

•	 Në	mësimet	e	Presidentit	Smith	në	pjesën	4	mendohuni	se	ç’do	
të thotë të kesh shoqërimin e vazhdueshëm të Frymës së Shenjtë. 
Në çfarë mënyrash jeni bekuar nëpërmjet këtij shoqërimi?

•	 Çfarë	mund	të	bëjmë	që	të	përgatitemi	për	të	marrë	shoqërimin	
e Frymës së Shenjtë? (Për disa shembuj shih pjesën 5.)

•	 Teksa	shqyrtoni	pjesën	6,	kushtojini	vëmendje	udhëheqjes	që	
ne mund të marrim nëpërmjet Frymës së Shenjtë. Si mund t’i 
mësojnë prindërit fëmijët e tyre që ta dallojnë dhe ta marrin 
këtë udhëheqje?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Gjoni 16:13; Veprat e Apostujve 19:1–6; 1 Korintasve 12:3; 

1 Nefi 10:17–19; 2 Nefi 31:15–20; 3 Nefi 19:9; DeB 46:13; Nenet 
e Besimit 1:4

Ndihmë për Mësimdhënien
“Mos u shqetësoni nëse nxënësit janë të heshtur për pak se-

konda pasi keni bërë një pyetje. Mos i jepni vetë përgjigje pye-
tjes tuaj; jepuni kohë nxënësve që të mendojnë për përgjigjet. 
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Sidoqoftë, heshtja e zgjatur mund të tregojë se ata nuk e kuptojnë 
pyetjen dhe se ju duhet ta riformuloni atë” (Teaching, No Greater 
Call [1999], f. 69).
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Martesa e Përjetshme

“Plotësia dhe bekimet e Priftërisë dhe të 
Ungjillit priten nga martesa Çelestiale. Kjo 

është ordinanca kurorëzuese e Ungjillit dhe 
ordinanca kurorëzuese e tempullit.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Jozef Filding Smithit 18-vjeçar i ishte thënë se një vajzë e re, e qu-
ajtur Lui Emili Shërtlif, do të vinte për të jetuar me familjen Smith, 
ndërkohë që ajo ndiqte kolegjin. Por ai ishte ende i habitur – dhe 
i kënaqur – kur erdhi në shtëpi nga puna një ditë dhe e gjeti Luinë 
duke luajtur një himn në pianon e familjes së tij. Duke filluar nga 
ajo ditë, në verën e vonë të 1894-rës, Jozefi dhe Luia zhvilluan një 
miqësi që dalëngadalë u thellua derisa ranë në dashuri. Ata u vulo-
sën në Tempullin e Solt-Lejkut në 26 prill 1898.1

Luia dhe Jozefi patën një marrëdhënie plot dashuri. Kur ai u thirr 
të shërbente një mision dyvjeçar në Angli pak kohë pasi u martuan, 
ajo punoi për babanë e saj që ta mbështeste atë financiarisht. Ajo 
gjithashtu e mbështeti atë emocionalisht dhe shpirtërisht duke i 
dërguar letra inkurajimi. Pasi ai u kthye, ata krijuan një shtëpi të 
lumtur dhe mirëpritën dy bija në familjen e tyre. Por pas 10 vitesh 
martese, Luia u sëmur rëndë gjatë shtatëzënisë së tretë dhe vdiq në 
moshën 31-vjeçare.

Jozefi gjeti ngushëllim në sigurinë se Luia ishte larguar “për një 
botë më të mirë” dhe shënoi në ditarin e tij një lutje që ai do të 
“ishte i denjë për ta takuar atë në lavdi të përjetshme, për t’u bash-
kuar përsëri me të” 2. Por pavarësisht nga ngushëllimi dhe shpresa 
që gjeti në ungjillin, atë e merrte malli tmerrësisht për Luinë. Gjith-
ashtu shqetësohej për bijat e tij që ishin pa një nënë në shtëpi. Shpejt 
pas vdekjes së Luisë, Jozefi takoi Ethël Xhorxhina Rejnoldsin. Edhe 
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“Martesa, siç kuptohet nga shenjtorët e ditëve të mëvonshme, 
është një besëlidhje e shuguruar për të qenë e përhershme.”
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pse dashuria e tij për Luinë nuk ishte pakësuar, ai arriti ta dojë Ethë-
lin dhe po ashtu e deshën bijat e tij. Me miratimin e prindërve të tij, 
të prindërve të Luisë dhe prindërve të Ethëlit, Jozefi i kërkoi Ethëlit 
të martohej me të. Ata u vulosën më 2 nëntor 1908. Ata patën një 
jetë të gëzueshme dhe plot ngjarje së bashku, ndërkohë që patën 
nëntë fëmijë të tjerë. Shtëpia e tyre karakterizohej nga rregulli, puna 
e zellshme, respekti, pastërtia, disiplina e dhembshur, dashuria dhe 
hareja e shëndetshme.3

Pas 29 vjet martese, Ethëli vdiq nga një sëmundje ligështuese që 
ia kishte kapitur fuqinë për 4 vjet. Edhe një herë, Jozefi ishte i vet-
muar, por i ngushëlluar nga siguria e martesës së përjetshme.4 Dhe 
përsëri, ai u takua me dikë me të cilën mund ta ndante jetën. Ai dhe 
Xhesi Evans u vulosën në 12 prill 1938. “Gjatë 33 viteve të tyre të 
jetës së bashku, ajo e shoqëroi atë pothuajse kudo, afër dhe larg. Ai 
si shkëmbim e ndihmoi atë të bënte pazarin e ushqimeve, të thante 
pjatat e darkës dhe të konservonte fruta në vjeshtë. Ai nuk kishte 
asnjë skrupull rreth të qenit një apostull me përparëse veshur.” 5 
Xhesi shpesh tha për burrin e saj: “Ai është burri më i mirë që kam 
njohur ndonjëherë. Nuk e kam dëgjuar kurrë të thotë ndonjë fjalë të 
pasjellshme.” Ai do t’i përgjigjej, me buzëqeshje: “Unë nuk di asnjë 
fjalë të pasjellshme” 6.

Biografi Xhon J. Stjuart shkroi për shpirtmirësinë dhe dhembshu-
rinë e Presidentit Smith ndaj Xhesit: “Nga katedra ai i këshillonte 
bashkëshortët të ishin të dashur dhe të përkushtuar ndaj bashkë-
shorteve të tyre. Por predikimi që më frymëzon mua, është ngjitja 
e tij nëntë blloqe lart në rrugët shumë të pjerrëta veriore të Solt- 
Lejk-Sitit për te Spitali Shenjtor i Ditëve të Mëvonshme, në një ditë 
të nxehtë korriku të vitit 1971 dhe kalimi i përvjetorit të 95-të të 
ditëlindjes së tij ulur pranë shtratit të gruas së tij të sëmurë, Xhesit. 
Ndërsa gjendja e saj u keqësua, ai qëndroi atje me të ditë dhe natë 
për shumë javë, duke qëndruar rojë plot merak, duke i dhënë asaj 
deri në fund çfarëdo ngushëllimi dhe inkurajimi që mundi t’i jepte.” 7

Xhesi vdiq më 3 gusht 1971. Dy muaj më vonë, Presidenti Smith 
mbajti fjalimin e hapjes në konferencën e përgjithshme. Dëshmia 
e tij tregoi se trishtimi i tij u qetësua nga besimi në Zotin dhe nga 
shpresa për jetë të përjetshme:
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“E ndiej t’ju them sikurse Jobi i lashtësisë, dija e të cilit erdhi 
nga i njëjti burim prej të cilit ka ardhur edhe imja: ‘Por unë e di që 
Shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë’ dhe që 
‘në mishin tim do të shoh Perëndinë. Do ta shoh unë vetë; sytë e 
mi do ta sodisin. . . .’ ( Jobit 19:25–27.)

Dhe ndërsa e bashkoj dëshminë time me atë të Jobit, më lejoni 
të bashkohem me të në falënderim, për thirrjen, e shqiptuar nga 
ankthi dhe hidhërimi i shpirtit të tij: ‘. . . Zoti ka dhënë dhe Zoti ka 
marrë. Qoftë i bekuar emri i Zotit’. ( Jobit 1:21.)

Lutem që ne të gjithë të mund të udhëhiqemi nga fuqia e Shpirtit 
të Shenjtë, që ne të mund të ecim drejt përpara Zotit dhe që ne të 
mund të trashëgojmë jetë të përjetshme në shtëpitë e mëdha dhe 
mbretëritë që përgatiten për të bindurit.” 8

Pas ligjëratës së Presidentit Smith, Presidenti Harold B. Li, i cili 
po drejtonte mbledhjen, tha: “Unë jam i sigurt se të gjithë anëtarët 
e Kishës kudo, duke i kuptuar rrethanat nën të cilat ai e ka dhënë 
këtë mesazh të fuqishëm, janë lartësuar shumë nga fuqia dhe forca 
që ka treguar ai përpara nesh këtu këtë mëngjes. Faleminderit, Pre-
sidenti Smith, nga thellësia e zemrave tona.” 9

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Martesa çelestiale është ordinanca 
kurorëzuese e ungjillit të Jezu Krishtit.

Nuk ka asnjë ordinancë që lidhet me Ungjillin e Jezu Krishtit, 
të një rëndësie më të madhe, të një natyre më solemne dhe më të 
shenjtë, dhe më të nevojshme për gëzimin [tonë] të përjetshëm . . . 
sesa martesa.10

Plotësia dhe bekimet e Priftërisë dhe të Ungjillit priten nga mar-
tesa Çelestiale. Kjo është ordinanca kurorëzuese e Ungjillit dhe or-
dinanca kurorëzuese e tempullit.11

Dua t’iu kërkoj vëllezërve dhe motrave të mia të mira, anëtarëve 
të mirë të Kishës, të shkojnë në tempull për t’u martuar për kohën 
dhe gjithë përjetësinë.12
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2
Ndryshe nga zakonet e botës, martesa zgjat 

përgjithmonë në planin e ungjillit.

Martesa konsiderohet nga një numër i madh njerëzish si thjesht një 
kontratë ose marrëveshje civile midis një burri dhe një gruaje, që ata 
do të jetojnë së bashku në lidhjen e martesës. Ajo është, në fakt, një 
parim i përjetshëm mbi të cilin varet vetë ekzistenca e njerëzimit. Zoti 
ia dha këtë ligj njeriut që nga fillimi i botës, si pjesë e ligjit të Ungjillit, 
dhe martesa e parë duhej të zgjaste përherë. Sipas ligjit të Zotit çdo 
martesë duhet të zgjasë përgjithmonë. Nëse i gjithë njerëzimi do të 
jetonte në bindje të përpiktë ndaj Ungjillit dhe në atë dashuri që jepet 
nga Shpirti i Zotit, gjithë martesat do të ishin të përjetshme. . . .

. . . Martesa, siç kuptohet nga shenjtorët e ditëve të mëvonshme, 
është një besëlidhje e shuguruar për të qenë e përhershme. Është 
themeli për ekzaltimin e përjetshëm, sepse pa të nuk mund të ketë 
përparim të përjetshëm në mbretërinë e Perëndisë.13

Është shumë e dukshme për ne të gjithë që lexojmë gazetat, që 
dëgjojmë ngjarjet e lajmeve në radio dhe që shohim çfarë shfaqet në 
televizion, se goxha shumë vetë nuk e mbajnë martesën dhe njësinë 
familjare me atë respekt që e ka ndërmend Zoti.14

Martesa është një besëlidhje e shenjtë, por prapë në shumë ras te 
bëhet objekti i shakave të rëndomta, një tallje, një trill kalimtar, 
nga njerëz vulgarë dhe të papastër, dhe, gjithashtu, nga shumë që 
mendojnë për veten si me shije të hollë, por të cilët nuk e përfillin 
shenjtërinë e këtij parimi të madhërishëm.15

Zoti na ka dhënë ungjillin e tij të përjetshëm për të qenë një dritë 
dhe një flamur për ne dhe ky ungjill përfshin urdhërin e shenjtë 
të Zotit për martesën, i cili nga natyra është i përjetshëm. Ne nuk 
duhet t’i ndjekim zakonet martesore të botës. Ne kemi dritë më të 
madhe nga ç’ka bota dhe Zoti pret më shumë nga ne se sa pret 
prej tyre.

Ne e dimë se cili është urdhri i duhur i martesës. Ne e dimë ven-
din e njësisë familjare në planin e shpëtimit. Ne e dimë se duhet të 
martohemi në tempull dhe se duhet ta mbajmë veten tonë të pastër 
dhe të dëlirë, që kështu të mund të fitojmë vulën miratuese të Shpi-
rtit të Shenjtë të Premtimit mbi lidhjet tona martesore.
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Ne jemi fëmijë shpirtërorë të Atit tonë të Përjetshëm, i cili shuguroi 
një plan të shpëtimit, me anë të të cilit ne mund të vijmë në tokë dhe 
të përparojmë e të zhvillohemi, dhe të bëhemi si ai; kështu, ai na dha 
një plan të ungjillit, i cili do të na bëjë të aftë të kemi njësi të përjet-
shme familjare për veten tonë dhe të gëzojmë jetë të përjetshme.16

Martesa kurrë nuk kishte për qëllim nga Zoti t’i jepte fund vde-
kjes së trupit të vdekshëm; por t’u shtonte nder, sundim, fuqi palëve 
të besëlidhjes dhe ta shtonte njësinë e vazhdueshme dhe të përjet-
shme të familjes në mbretërinë e Perëndisë. Bekime të tilla mbahen 
në ruajtje për ata që janë të gatshëm t’i binden kësaj besëlidhjeje, 
ashtu siç e ka zbuluar Zoti. Nuk është thjesht një ortakëri midis një 
burri dhe një gruaje, sepse siç ka thënë Zoti, në martesë ata bëhen 
një mish i vetëm dhe hyjnë në ortakëri me Perëndinë.17

3
Besnikëria ndaj besëlidhjes së martesës sjell lumturi 

dhe çon te bekime të lavdisë së përjetshme.

I jam mirënjohës Zotit për njohurinë rreth përjetësisë së besëlidh-
jes së martesës, e cila i jep bashkëshortit të drejtën për ta kërkuar 

“Marrëdhënia familjare dhe bashkësia e familjes do të vazhdojnë, 
atje ku organizohen siç duhet, në drejtësi në jetën që vjen.”
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bashkëshorten e tij dhe i jep bashkëshortes të drejtën për ta kërkuar 
bashkëshortin e saj në botën që vjen, me kusht që ata të kenë 
shkuar te Shtëpia e Zotit dhe të jenë bashkuar për kohën dhe gjithë 
përjetësinë nga dikush që mban këtë fuqi vulosëse, sepse në asnjë 
mënyrë tjetër nuk mund të fitohet ky bekim i madh. Jam gjithashtu 
mirënjohës për njohurinë se marrëdhënia familjare dhe bashkësia e 
familjes do të vazhdojnë, atje ku organizohen siç duhet, në drejtësi 
në jetën që vjen.18

Dua të lutem me ata që kanë qenë në tempull dhe kanë qenë 
të martuar në këtë mënyrë, që të jenë besnikë dhe të vërtetë ndaj 
besëlidhjeve të tyre dhe detyrimeve të tyre, sepse në Shtëpinë e 
Zotit ata kanë bërë besëlidhje solemne.19

Asgjë nuk do ta përgatisë njerëzimin për lavdi në mbretërinë 
e Perëndisë, me aq gatishmëri sa besnikëria ndaj besëlidhjes 
martesore. . . .

Nëse pranohet siç duhet, kjo besëlidhje bëhet mjeti i lumturisë 
më të madhërishme. Nderi më i madh në këtë jetë dhe në jetën që 
vjen, nder, sundim dhe fuqi në dashuri të përsosur, janë bekimet 
që rrjedhin prej saj. Këto bekime të jetës së përjetshme mbahen në 
ruajtje për ata që janë të gatshëm të durojnë në këtë dhe në të gjitha 
besëlidhjet e tjera të Ungjillit.20

Çfarë do të thotë martesa për anëtarët e Kishës? Do të thotë se 
ata po marrin në atë ordinancë bekimin më të madh, kurorëzues, 
bekimin e jetëve të përjetshme. Tani kjo është mënyra se si Zoti 
e shpreh atë, “jetëve të përjetshme”, që do të thotë se jo vetëm 
bashkëshorti dhe bashkëshortja hyjnë në jetë të përjetshme, por 
fëmijët e tyre, të cilët u lindën nën besëlidhje, po ashtu do të ci-
lësohen nëpërmjet besnikërisë së tyre për jetë të përjetshme. Dhe 
për më tepër, që bashkëshorti dhe bashkëshortja pas ringjalljes prej 
së vdekuri nuk do të arrijnë te një fund. Nëpërmjet saj Zoti do të 
thotë që ata do të kenë një vazhdimësi të farës përgjithmonë dhe 
organizata e familjes nuk arrin te një fund. [Shih DeB 132:19–24.] 21

Me qëllim që të përmbushim qëllimet e Atit tonë të Përjetshëm, 
duhet të ketë një bashkim, bashkëshortët dhe bashkëshortet duke 
marrë bekimet që u premtohen atyre që janë besnikë dhe të vërtetë, 
të cilat do t’i lartësojnë ata drejt Perëndishmërisë. Një burrë nuk 



K a P i T U l l i  1 5

202

mund të marrë plotësinë e bekimeve të mbretërisë së Perëndisë 
i vetëm, as gruaja nuk mundet, por të dy së bashku mund t’i ma-
rrin të gjitha bekimet dhe privilegjet që kanë lidhje me plotësinë e 
mbretërisë së Atit.22

4
Çdo shpirt, zemra e të cilit është e drejtë, do të 
ketë mundësinë për t’i marrë bekimet e jetës së 

përjetshme, qoftë në këtë jetë apo në atë që vjen.

Në planin e madhërishëm të shpëtimit asgjë nuk është lënë pas 
dore. Ungjilli i Jezu Krishtit është gjëja më e bukur në botë. Ai për-
qafon çdo shpirt, zemra e të cilit është e drejtë dhe që e kërkon me 
zell atë [ Jezusin] dhe dëshiron t’iu bindet ligjeve dhe besëlidhjeve të 
tij. Si rrjedhim, nëse një njeriu i mohohet për ndonjë shkak privilegji 
i bindjes ndaj ndonjë prej besëlidhjeve, Zoti do ta gjykojë atë në 
bazë të qëllimit të zemrës. Ka mijëra anëtarë të Kishës [pa mundësi 
për të shkuar në tempuj] që janë martuar dhe i kanë rritur familjet e 
tyre në Kishë, të cilëve nuk iu lejua privilegji i të qenit “të vulosur” 
për kohën dhe gjithë përjetësinë. Shumë prej tyre kanë vdekur dhe 
bekimet e tyre iu jepen atyre në mënyrë mëkëmbëse. Ungjilli është 
një punë mëkëmbëse. Jezusi në mënyrë mëkëmbëse kreu një punë 
për ne të gjithë, ngaqë ne nuk mund ta bënim atë për veten tonë. 
Në mënyrë të ngjashme, ai iu ka dhënë anëtarëve të gjallë të Kishës 
që ata të mund të veprojnë si mëkëmbës për të vdekurit, të cilët 
vdiqën pa mundësinë e veprimit për veten e tyre.

Për më tepër, ka mijëra të rinj, si edhe të reja, të cilët kanë kaluar 
në botën e shpirtrave pa mundësinë e këtyre bekimeve. Shumë prej 
tyre e dhanë jetën e tyre në luftë; shumë kanë vdekur në rininë e 
tyre të hershme; dhe shumë vdiqën në fëmijërinë e tyre. Zoti nuk 
do të harrojë as edhe një prej tyre. Të gjitha bekimet që i përkasin 
ekzaltimit do t’ju jepen atyre, sepse kjo është udha e drejtësisë dhe 
mëshirës. Kështu me ata që jetojnë në kunjet e Sionit dhe në hijet 
e tempujve tanë; në qoftë se ata janë lënë pa bekime në këtë jetë, 
këto bekime do t’ju jepen atyre gjatë mijëvjeçarit.23

Askush, i cili qëndron besnik, nuk mund të lihet pa ekzaltim. 
. . . Një bashkëshort që nuk e meriton, nuk mund ta pengojë një 
bashkëshorte besnike nga një ekzaltim dhe anasjelltas.24
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5
Fëmijët dhe të rinjtë përgatiten për martesë të përjetshme, 

ndërsa mësojnë rreth besëlidhjes martesore, zhvillojnë 
besim durues dhe e mbajnë veten të pastër dhe të dëlirë.

Le të kujdesen të gjithë etërit dhe nënat shenjtore të ditëve të 
mëvonshme që t’u mësojnë fëmijëve të tyre shenjtërinë e besë-
lidhjes martesore. Le të lënë mbresa te fëmijët e tyre se në asnjë 
mënyrë tjetër nga nderimi i besëlidhjeve të Perëndisë, mes të 
cilave besëlidhja e martesës së përjetshme është një nga më të 
mëdhatë dhe më urdhërueset, nuk mund të fitojnë bekimet e jetës 
së përjetshme.25

Kjo jetë është e shkurtër dhe përjetësia është e gjatë. Kur men-
dojmë se besëlidhja martesore do të zgjasë përgjithmonë, është mirë 
që asaj duhet t’i kushtohet vëmendje e kujdesshme. . . . Këshilla e 
duhur për rininë tonë është të marrin në shqyrtim me kujdes, me 
idenë se duhet ta zgjedhin mirë një shok ose shoqe me një besim 
të qëndrueshëm tek Ungjilli. Një njeri i tillë ka më shumë mundësi 
të dalë i vërtetë ndaj çdo betimi dhe besëlidhjeje. Kur i riu dhe e 
reja përqendrohen tërësisht në misionin hyjnor të Zotit tonë dhe 
e besojnë Ungjillin siç u zbulua nëpërmjet Jozef Smithit, Profetit, 
mundësitë janë të gjitha në favor të një bashkimi të lumtur që do të 
zgjasë përgjithmonë.26

Unë ju kërkoj juve, rinisë së Sionit kudo, ta mbani veten të pastër 
dhe të dëlirë, që ju të cilësoheni për të shkuar në shtëpinë e Zotit 
dhe, së bashku me shokun ose shoqen që zgjidhni vetë, që t’i gë-
zoni të gjitha këto bekime të mëdha që ju ofron Zoti.27

Një gjë . . . për të cilën do të doja t’ua tërhiqja vëmendjen – të 
rinjtë, kur martohen, nuk kënaqen duke e filluar me pak dhe përu-
lësisht, por ata duan të marrin po aq sa kanë prindërit e tyre në atë 
kohë kur ata, fëmijët, martohen. . . . Duan t’ia fillojnë me çdo lehtësi 
në këtë tokë që do t’u sjellë rehati atyre. Mendoj se ky është një 
gabim. Mendoj se ata duhet ta fillojnë në mënyrë të përulur, duke 
e vendosur besimin e tyre në Zotin, duke ndërtuar pak këtu e pak 
atje, siç munden, duke grumbulluar pak e nga pak, derisa të mund 
të arrijnë një pozitë begatie si ajo që dëshirojnë të kenë.28
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6
Teksa një bashkëshort e një bashkëshorte i zbatojnë 

me besim të gjitha ordinancat dhe parimet e ungjillit, 
gëzimi i tyre në martesë bëhet edhe më i ëmbël.

Martesa u shugurua nga Perëndia. Është një parim i drejtë kur 
merret dhe praktikohet në shenjtëri. Nëse sot burrat dhe gratë do të 
hynin në këtë besëlidhje me shpirtin e përulësisë, dashurisë dhe be-
simit, sikurse urdhërohen të bëjnë, duke ecur me drejtësi në udhët 
e jetës së përjetshme, nuk do të kishte as divorc, as shtëpi të shka-
tërruara; por një lumturi, një gëzim, përtej shprehjes.29

Dua të lë mbresë mbi të gjithë vëllezërit dhe motrat e mia të mira, 
të cilët janë martuar në tempull, se ata nuk duhet t’i harrojnë kurrë 
bekimet e mëdha që u dhanë mbi ta: Se Zoti u ka dhënë atyre, 
nëpërmjet besnikërisë së tyre, të drejtën për t’u bërë bijtë e tij dhe 
bijat e tij, bashkëtrashëgimtarë me Jezu Krishtin, duke zotëruar, siç 
thuhet këtu, gjithçka që ka Ati [duke iu referuar Romakëve 8:13–19 
dhe Doktrina e Besëlidhje 76:54–60].

Dhe përsëri, ka anëtarë të Kishës që nuk ia dalin ta kuptojnë këtë 
dhe pasi martohen për kohën dhe gjithë përjetësinë, . . . duke marrë 

Teksa një bashkëshort dhe një bashkëshorte e zbatojnë me besnikëri ungjillin 
së bashku, gëzimi dhe lumturia e tyre në martesë “rriten më të ëmbël”.
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premtimin e plotësisë së mbretërisë së Atit, ata i lejojnë të vijnë në 
jetën e tyre gjëra që sjellin mosmarrëveshje dhe i veçojnë ata. Dhe 
ata harrojnë se kanë bërë besëlidhje për kohën dhe gjithë përjetë-
sinë me njëri-tjetrin; dhe jo vetëm aq, por ata kanë bërë besëlidhje 
me Atin e tyre në qiell.30

Nëse një burrë dhe bashkëshortja e tij do t’i zbatonin me zell 
dhe besnikëri të gjitha ordinancat dhe parimet e ungjillit, nuk mund 
të dilte ndonjë shkak për divorc. Gëzimi dhe lumturia që kanë të 
bëjnë me atë marrëdhënie martesore, do të bëhen më të ëmbla dhe 
bashkëshorti e bashkëshortja do të bëhen gjithnjë e më të lidhur me 
njëri-tjetrin ndërsa kalojnë ditët. Jo vetëm që bashkëshorti do ta dojë 
bashkëshorten e tij dhe bashkëshortja bashkëshortin, por fëmijët e 
lindur atyre do të jetojnë në një atmosferë dashurie dhe harmonie. 
Dashuria e secilit për të tjerët nuk do të dëmtohet dhe për më tepër 
dashuria e të gjithëve kundrejt Atit tonë të Përjetshëm dhe Birit të 
tij, Jezu Krishtit, do të ngulitet edhe më fort në shpirtrat e tyre.31

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Ky	kapitull	fillon	me	shembuj	të	gëzimit	dhe	trishtimit	që	mund	

të jenë pjesë e martesës dhe jetës familjare. Si mund të na mbë-
shtesë doktrina e familjeve të përjetshme gjatë kohëve të lumtura 
dhe të trishtuara të jetës sonë?

•	 Çfarë	ka	martesa	çelestiale	që	e	bën	atë	“ordinancën	kurorëzuese	
të tempullit”? (Shih pjesën 1.)

•	 Presidenti	Smith	e	krahasoi	pikëpamjen	e	Zotit	për	martesën	me	
pikëpamjen e botës për martesën (shih pjesën 2). Çfarë është 
domethënëse për ju në këtë krahasim? Si mund ta mbrojmë e 
forcojmë martesën dhe familjen në botën sot?

•	 Në	pjesën	3,	Presidenti	Smith	rendit	të	paktën	pesë	bekime	që	
u vijnë atyre që janë “besnikë dhe të vërtetë” ndaj besëlidhjes 
martesore. Çfarë do të thotë për ju të jeni besnikë dhe të vërtetë 
ndaj besëlidhjes martesore?

•	 Cilat	janë	disa	nga	gjërat	që	prindërit	mund	të	bëjnë	që	t’u	“më-
sojnë fëmijëve të tyre shenjtërinë e besëlidhjes martesore”? (Për 
disa ide, shih pjesën 5.)
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•	 Në	pjesën	6,	Presidenti	Smith	shpjegon	se	si	mund	të	“bëhet	më	e	
ëmbël” një marrëdhënie martesore. Çfarë shembujsh të këtij parimi 
keni parë? Nëse jeni të martuar, mendoni rreth asaj që mund të bëni 
për të sjellë gëzim dhe dashuri më të madhe në martesën tuaj.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Korintasve 11:11; DeB 42:22; 131:1–4; Moisiu 3:18–24

Ndihmë për Mësimdhënien
“Pyetje të shkruara në dërrasë përpara se të fillojë mësimi do t’i 

ndihmojnë nxënësit të mendojnë rreth çështjeve madje përpara se 
mësimi të fillojë” (Teaching, No Greater Call [1999], f. 93).
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Rritja e Fëmijëve në 
Dritë e të Vërtetë

“Detyra e parë në lidhje me mësimin e 
fëmijëve të Kishës i përket shtëpisë.” 

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith e përshkroi atin e tij, Presidentin 
 Jozef F. Smith, si: “Një nga të cilët unë kisha më shumë besim sesa 
te ndonjë tjetër që kam njohur në këtë botë” 1. Ai rikujtoi se ati i tij e 
mblidhte shpesh familjen, “duke i udhëzuar fëmijët e tij me parimet 
e ungjillit. Ata të gjithë pa përjashtim gëzoheshin në praninë e tij dhe 
qenë mirënjohës për fjalët këshilluese dhe udhëzimin që jepte. . . . 
Ata nuk i kanë harruar kurrë ato që iu mësuan dhe mbresat kanë 
qëndruar me ta dhe me gjasa do të qëndrojnë kështu përgjithmonë.” 2 
Ai tha gjithashtu: “Babai im ishte njeriu më i dashur që kam njohur 
ndonjëherë. . . . Midis kujtimeve të mia më të dashura janë orët që 
kam kaluar pranë tij duke diskutuar për parimet e ungjillit dhe duke 
marrë udhëzim siç mundej ta jepte vetëm ai. Në këtë mënyrë themeli 
për vetë njohurinë time u vendos tek e vërteta, kështu që unë gjitha-
shtu mund të them se e di që Shëlbuesi im jeton, dhe se Jozef Smithi 
është, ishte dhe gjithmonë do të jetë një profet i Perëndisë së gjallë.” 3

Jozef Filding Smithi foli gjithashtu me dashuri për nënën e tij, 
Xhulina L Smith dhe mësimet prej saj. Ai tha: “Që fëmijë, unë qe-
shë mësuar nga nëna ime ta doja Profetin Jozef Smith dhe ta doja 
Shëlbuesin tim. . . . Unë jam mirënjohës për mësimin që mora dhe 
u përpoqa ta ndjek këshillën që më qe dhënë nga ati im. Por unë 
nuk duhet t’ia jap atij të gjithë meritën. Unë mendoj se një pjesë e 
mirë e saj, një pjesë shumë e madhe e saj, duhet t’i shkojë nënës 
sime, pranë gjunjëve të së cilës unë ulesha zakonisht si fëmijë dhe 
dëgjoja historitë e saj rreth pionierëve. . . . Ajo e kishte zakon të më 
mësonte dhe të më vinte në duar, kur qeshë rritur aq sa të lexoja, 
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libra që mund t’i kuptoja. Ajo më mësoi të lutem [dhe] të jem i vër-
tetë dhe besnik në besëlidhjet dhe detyrimet e mia, të shërbej në 
detyrat e mia si dhjak dhe si mësues . . . dhe më vonë si prift. . . . 
Unë pata një nënë që ishte e kujdesshme që unë të lexoja dhe unë 
lexoja dhe më pëlqente të lexoja.” 4

Kur Jozef Filding Smithi u bë baba, ai ndoqi shembullin e prin-
dërve të tij. Vajza e tij Amelia tha:

“Babai qe studenti dhe mësuesi i përsosur, i cili jo vetëm na mësoi 
nga bagazhi i madh i njohurive të tij por na nxiti të mësonim vetë. . . .

Me fëmijët e tij ai ndoqi këshillën që gjendet te DeB 93:40: ‘Por 
unë ju kam urdhëruar t’i rrisni fëmijët tuaj në dritë e të vërtetë’.

Ai na mësonte duke na treguar histori nga shkrimet e shenjta 
ndërsa hanim mëngjes dhe kishte aftësinë ta bënte secilën të tin-
gëllonte e re dhe emocionuese edhe pse e kishim dëgjuar shumë 
herë më parë. Ankthi që ndieja duke pyetur veten nëse ushtarët e 
faraonit do ta gjenin kupën e artë në thesin me grurë të Beniaminit 
është edhe sot i vërtetë. Ne mësonim rreth Jozef Smithit që gjente 
fletët prej ari dhe vizitës së Atit dhe të Birit. Nëse babai do kishte 
kohë të ecte me ne për në shkollë, historitë vazhdonin. Ne ecnim 
duke kaluar Tempullin [e Solt-Lejkut) gjatë rrugës për në shkollë 
dhe ai na tregonte rreth Engjëllit Moroni. Ne mësonim se tempulli 
ishte një vend shumë i veçantë, që ju duhej të ishit i mirë për të 
shkuar atje, dhe kur martoheshit atje, ju martoheshit përgjithmonë. 
Ai na mësonte me gjërat për të cilat lutej në lutjet tona familjare 
kur uleshim në gjunjë pranë karrigeve tona përpara mëngjesit dhe 
përsëri në vaktin e drekës. . . .

Sot mësimet e tij jo vetëm i ngrenë dhe i mbështesin pasardhësit 
e tij, por gjithashtu një numër pafund anëtarësh besnikë të Kishës. 
Çfarë privilegji dhe bekimi i madh ka qenë të jesh bija e tij.” 5

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Për t’i rezistuar ndikimit të kundërshtarit, prindërit 
duhet t’i rrisin fëmijët e tyre në dritë dhe të vërtetë. 

Rëndësia e bashkimit familjar – dashurisë dhe vlerësimit për një-
ri-tjetrin në familje – duhet të theksohen pa rezerva. Solidariteti 
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shpirtëror në marrëdhëniet familjare është themeli i sigurt mbi të 
cilin Kisha dhe vetë shoqëria do të lulëzojnë. Ky fakt është i mirë-
njohur dhe i vlerësuar nga kundërshtari dhe, si kurrë më parë, ai 
po përdor çdo mjet, ndikim dhe fuqi dinake brenda pushtetit të tij 
për ta minuar dhe shkatërruar këtë institucion të përjetshëm. Ve-
tëm ungjilli i Jezu Krishtit i zbatuar në marrëdhëniet familjare do të 
ndalojë këtë forcë shkatërruese djallëzore.6

Ka shumë rreziqe të mëdha dhe reale të cilat duhen menduar 
dhe ato që na shqetësojnë më shumë se të gjitha të tjerat së toku 
lidhen me fëmijët tanë. E vetmja mbrojtje e vërtetë apo e përshtat-
shme mund të jepet nga shtëpia dhe ndikimet e saj.7

Fëmijëve tanë do të duhet t’u mësohet që të bëjnë dallimin midis 
të mirës dhe të keqes, ndryshe në shumë drejtime nuk do të jenë në 
gjendje të kuptojnë përse nuk u lejohet të kënaqen në veprimtari 
që janë të zakonshme te fqinjët e tyre. Pa u udhëzuar me doktrinat 
e Kishës, ata ndoshta nuk do të kuptojnë përse ka ndonjë dëm në 
koncertin e së dielës, në një teatër, film, lojë me top, apo diçka të 
tillë të së dielës, kur shokët e tyre të lojës, pa kufizim dhe të nxitur, 
kënaqen në këto gjëra të ndaluara nga Zoti në ditën e Tij të shenjtë. 
Prindërit janë përgjegjës për mësimin e duhur të fëmijëve të tyre, 
[dhe] Zoti do t’i dënojë prindërit nëse fëmijët e tyre rriten jashtë 
ndikimit të parimeve të ungjillit të Zotit tonë Jezu Krisht.8

Zoti na ka urdhëruar, secilin dhe të gjithëve, t’i rrisim fëmijët tanë 
në dritë dhe të vërtetë. Atje ku është ky shpirt, mungesa e harmo-
nisë, mosbindja dhe shpërfillja e detyrave të shenjta nuk mundet 
dhe nuk do të ketë sukses.9

2
Prindërit janë në radhë të parë përgjegjës 

për edukimin e fëmijëve të tyre.

Ati nuk ka hequr kurrë dorë nga kërkesa e tij ndaj fëmijëve të lin-
dur në këtë botë. Ata janë ende fëmijët e Tij. Ai i ka vendosur ata në 
kujdesin e prindërve të vdekshëm me paralajmërimin që ata të rriten 
në dritë dhe të vërtetë. Përgjegjësia e parë, dhe në themel e tillë, është 
mbi prindërit që t’i mësojnë fëmijët e tyre në dritë dhe të vërtetë.10

Detyra e parë në lidhje me mësimin e fëmijëve të Kishës i përket 
shtëpisë. Është përgjegjësia e prindërve që t’i rrisin fëmijët e tyre në 
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dritë e të vërtetë dhe Zoti ka thënë se atje ku dështojnë ta bëjnë këtë, 
ata do të qëndrojnë përpara bankës së gjykimit për t’u përgjigjur.  11

Zoti tha në një zbulesë dhënë Kishës në 1831-shin:

“Dhe përsëri, për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion ose në 
ndonjë nga kunjat e saj që organizohen, të cilët nuk u mësojnë të 
kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, Birin e Perën-
disë së gjallë, dhe të pagëzimit e të dhuratës së Frymës së Shenjtë 
me anë të vënies së duarve, kur janë tetë vjeç, mëkati qoftë mbi 
kokat e prindërve.

Sepse ky do të jetë një ligj për banorët e Sionit, ose në ndonjë 
nga kunjat e tij, që organizohen.” [DeB 68:25–26.]

. . . Zoti e kërkon këtë nga ne.12

Prindërit do të jenë përgjegjës për veprimet e fëmijëve të tyre, 
nëse nuk kanë arritur t’i mësojnë fëmijët e tyre me anë të shembullit 
dhe rregullit.

Nëse prindërit kanë bërë gjithçka që varet prej tyre për t’i mësuar 
drejt fëmijët e tyre me anë të shembullit dhe rregullit dhe fëmijët 
më pas marrin rrugë të keqe, prindërit nuk do të mbahen përgjegjës 
dhe mëkati do të bjerë te fëmijët. 13

3
Kisha i ndihmon prindërit në përpjekjet 

për t’i mësuar fëmijët e tyre.

Përgjegjësia kryesore për të bërë gjërat që çojnë në shpëtim qën-
dron te secili individ. Të gjithë ne jemi vendosur në tokë për t’iu 
nënshtruar përjetimeve provuese të vdekshmërisë. Ne jemi këtu për 
të parë nëse do t’i mbajmë urdhërimet dhe do ta kapërcejmë botën, 
dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi vetë.

Përgjegjësia e radhës për shpëtimin tonë qëndron te familjet tona. 
Prindërit janë vendosur të jenë dritat dhe udhëzuesit për fëmijët e tyre 
dhe janë urdhëruar t’i rrisin ata në dritë dhe të vërtetë, duke u mësuar 
ungjillin dhe duke vendosur shembuj të përshtatshëm. Fëmijët pritet 
të binden ndaj prindërve dhe t’i nderojnë dhe t’i respektojnë ata. 

Kisha dhe nëndarjet e saj përbëjnë në fakt një organizatë shër-
bimi për të ndihmuar familjen dhe individin.14
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Unë ju bëj thirrje, të dashur vëllezër dhe motra të mia, bashkë-
shortë dhe bashkëshorte, baballarë dhe nëna, që të përfitoni nga 
çdo mundësi që ka Kisha për t’i mësuar fëmijët tuaj në organizata 
të ndryshme që janë siguruar për ta me anë të zbulesës së Zotit: 
Fillorja, Shkolla e së Dielës, organizatat e Përmirësimit Reciprok [Të 
Rinj dhe Të Reja], dhe kuorumet e Priftërisë së Ulët nën drejtimin e 
peshkopatave tona. . . .

. . . Ne kemi kudo në Kishë, kudo që është e mundshme për ta 
pasur këtë mundësi, seminare dhe institute. . . . Vëllezër dhe motra, 
dërgojini fëmijët tuaj në këto seminare. Ata që po shkojnë në kolegj 
do të jenë aq të rritur, nëse kanë trajnimin e duhur në rininë e tyre, 
për të marrë pjesë në institutet e Kishës.15

“Kisha dhe nëndarjet e saj përbëjnë në fakt një organizatë 
shërbimi për të ndihmuar familjen dhe individin.”
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4
Prindërit duhet të bëjnë gjithçka munden 
për t’i ndihmuar fëmijët e tyre të kuptojnë 

dhe të jetojnë ungjillin e Jezu Krishtit.

Dëshmia individuale, vetjake është dhe do të jetë gjithmonë forca 
e Kishës së Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Një 
dëshmi rritet në mënyrën më të mirë në mjedisin familjar. . . . Arritja 
dhe mbajtja e dëshmive duhet të jetë një projekt familjar. Mos shpër-
fillni asgjë që do të ndihmojë të forcohet dëshmia e cilitdo anëtari 
të familjes tuaj.16

Ne duhet t’i strehojmë [fëmijët] kundër mëkateve dhe ligësive të 
botës me sa mundemi në mënyrë që ata të mos dalin nga udhët e 
së vërtetës dhe drejtësisë.17

Ndihmojini fëmijët tuaj me çdo mënyrë që mundeni për t’u rritur 
me njohuri të ungjillit të Jezu Krishtit. Mësojuni të luten. Mësojuni 
të respektojnë Fjalën e Urtësisë, të ecin besnikërisht dhe përulësisht 
përpara Zotit në mënyrë që kur të arrijnë në moshë burri dhe gruaje 
të mund t’ju falënderojnë për atë që keni bërë për ta dhe të shohin 
prapa në jetën e tyre me zemra mirënjohëse dhe me dashuri për 
prindërit e tyre për mënyrën me të cilën ata prindër u kujdesën për 
ta dhe i përgatitën me ungjillin e Jezu Krishtit.18

Vendosni një shembull të drejtë

Ne u kërkojmë prindërve të vendosin një shembull drejtësie në 
vetë jetën e tyre dhe të mbledhin fëmijët e tyre rreth vetes dhe t’u 
mësojnë ungjillin, në mbrëmjet e tyre familjare dhe raste të tjera.19

Prindërit duhet të përpiqen të jenë, ose të paktën të bëjnë përpje-
kjet më të mira për të qenë ashtu siç duan që fëmijët të jenë. Është 
e pamundur që të jeni shembull për atë çka ju nuk jeni. 20

Ju duhet të jepni mësim me anë të shembullit si dhe rregullit. Ju 
duhet të uleni në gjunjë me fëmijët tuaj në lutje. Ju duhet t’u mësoni 
atyre, me gjithë përulësinë, për misionin e Shpëtimtarit tonë, Jezu 
Krishtit. Ju duhet t’u tregoni atyre udhën, dhe ati që i tregon birit 
të tij udhën nuk do t’i thotë atij: “Bir, shko në Shkollën e së Dielës, 
ose shko në Organizatën Reciproke, ose shko në mbledhjen e prif-
tërisë”, por ai do t’i thotë: “Eja të shkojmë bashkë”. Ai do të japë 
mësim me anë të shembullit.21
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filloni t’i mësoni fëmijët kur janë të vegjël

Asnjë person nuk mund të jetë tepër herët për t’i shërbyer Zotit. 
. . . Të rinjtë ndjekin mësimdhënien e prindërve të tyre. Fëmija, i 
cili mësohet në drejtësi që në lindje, me shumë gjasa do të ndjekë 
gjithmonë drejtësinë. Zakonet e mira formohen lehtësisht dhe ndi-
qen lehtësisht.22

Duhet të ketë lutje dhe besim dhe dashuri dhe bindje ndaj Pe-
rëndisë në shtëpi. Është detyra e prindërve t’ua mësojnë fëmijëve 
të tyre këto parime shpëtuese të ungjillit të Jezu Krishtit, kështu që 
ata do ta dinë përse duhet të pagëzohen dhe që të mund të kenë 
dëshirë në zemrat e tyre që të vazhdojnë të mbajnë urdhërimet e 
Perëndisë pasi të pagëzohen, që ata të mund të kthehen në praninë 
e tij. A i doni ju, vëllezër dhe motra të mira të mia, familjet tuaja, 
fëmijët tuaj; a doni që të jeni të vulosur me baballarët dhe nënat 
tuaja përpara jush, a doni ta keni këtë njësi familjare të përsosur 
kur ju, nëse ju lejohet, të hyni në mbretërinë çelestiale të Perëndisë? 
Nëse është kështu, atëherë duhet të filloni t’i mësoni që në djep.23

Mësojini fëmijët të luten

Çfarë është një shtëpi pa shpirtin e lutjes? Ajo nuk është shtëpi 
shenjtorësh të ditëve të mëvonshme. Ne duhet të lutemi; ne duhet të 
mos lejojmë të kalojë një mëngjes pa falënderuar Zotin të gjunjëzuar 
në rrethin familjar, duke falënderuar Atë për bekimet e Tij dhe duke 
kërkuar drejtim prej Tij. Ne nuk duhet të lejojmë të kalojë nata, nuk 
duhet të pushojmë gjersa të kemi mbledhur anëtarët e asaj familjeje 
përsëri dhe ta kemi falënderuar Zotin për mbrojtjen e Tij dhe të kemi 
kërkuar për drejtimin e Tij në çdo ditë të jetës sonë.24

Unë shpresoj se ju po i mësoni fëmijët tuaj në shtëpi që të lu-
ten. Unë shpresoj se ju po bëni lutje familjare, në mëngjes dhe në 
mbrëm je, që fëmijët tuaj të mësohen nga shembulli dhe rregulli 
të respektojnë urdhërimet që janë kaq të çmueshme dhe kaq të 
shenjta dhe që kanë shumë rëndësi për shpëtimin tonë në mbretë-
rinë e Perëndisë.25

Njihini fëmijët me shkrimet e shenjta

Nuk ka shtëpi në çfarëdo pjese të botës ku Bibla nuk duhet të 
jetë. Nuk ka shtëpi ku Libri i Mormonit nuk duhet të jetë. Unë po flas 
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për shtëpitë e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Nuk ka shtëpi ku 
Doktrina e Besëlidhjet dhe Perla me Vlerë të Madhe nuk duhet të 
jenë. Mos i mbani ato në rafte apo në dollape, por hapini ku mund 
të arrihen lehtësisht, që anëtarët e familjes të mund të shkojnë dhe të 
ulen dhe t’i lexojnë dhe t’i studiojnë parimet e ungjillit vetë. 26

Mbani mbrëmje familjare

Fëmijët që rriten në shtëpi ku kanë marrë pjesë në mbrëmje fa-
miljare, ku dashuria dhe uniteti janë të bollshëm, hedhin themele 
të forta për qytetari të shëndoshë dhe për pjesëmarrje aktive në 
Kishë. Nuk ka trashëgimi më të madhe që prindërit mund t’u lënë 
fëmijëve të tyre sesa kujtimi dhe bekimet e një shtëpie të lumtur, të 
bashkuar dhe të dashur. 

Mbrëmjet familjare të planifikuara mirë mund të jenë burim gë-
zimi dhe ndikimi të përhershëm. Këto mbrëmje janë kohë për ak-
tivitet në grup, për të organizuar, për të shprehur dashurinë, për të 
dhënë dëshmi, për të mësuar parime të ungjillit, për argëtim dhe 
çlodhje familjare dhe për të gjitha gjërat, për unitetin dhe solidari-
tetin familjar.

Baballarët dhe nënat që mbajnë besnikërisht mbrëmje familjare 
dhe që ndërtojnë unitet familjar në çdo mënyrë të mundshme, plo-
tësojnë me nder më të madhen e përgjegjësive – atë të prindërimit.27

Baballarët nuk mund të japin udhëheqje më të madhe në mbre-
tërinë e Perëndisë sesa të udhëheqin familjet e tyre në mbajtjen e 
mbrëmjeve familjare. Kur përvoja të tilla janë pjesë e jetës së shtë-
pisë atje formohet një unitet dhe respekt familjar që ndikon secilin 
drejt një drejtësie dhe lumturie më të madhe.28

Prindërit që e shpërfillin ndihmën e madhe të këtij programi 
[mbrëmjes familjare] janë duke luajtur me të ardhmen e fëmijëve 
të tyre.29

jepini mësim virtytin, dëlirësinë dhe moralshmërinë.

Ju duhet t’u mësoni fëmijëve tuaj virtytin, dëlirësinë dhe ata duhet 
të mësohen qysh nga fëmijëria e hershme e tyre. Dhe ata duhet të 
paralajmërohen për kurthet dhe rreziqet që janë aq mbizotëruese 
kudo në botë.30
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Ne kemi një shqetësim të madh për mirëqenien shpirtërore dhe 
morale të të gjithë të rinjve kudo. Moralshmëria, dëlirësia, virtyti, 
liria nga mëkati – këto janë dhe duhet të jenë baza e mënyrës sonë 
të jetës, për të realizuar qëllimin e plotë të saj.

Ne u lutemi baballarëve dhe nënave që të japin mësim personal 
pastërtie me anë të rregullit dhe shembullit dhe të këshillojnë fëmi-
jët e tyre për gjithçka të tillë. . . .

Ne kemi besim në brezin e ri që rritet në Kishë dhe u lutemi atyre 
që të mos ndjekin modën dhe zakonet e botës, të mos marrin nga 
një shpirt rebel, të mos i braktisin udhët e së vërtetës dhe virtytit. Ne 
besojmë në mirësinë e tyre rrënjësore dhe presim që ata të bëhen 
shtylla të drejtësisë dhe ta kryejnë punën e Kishës me besim dhe 
efektshmëri në rritje.31

Përgatitini fëmijët që të jenë dëshmitarë të së 
vërtetës dhe të shërbejnë në misione.

Të rinjtë tanë janë ndër fëmijët më të bekuar dhe të favorizuar të 
Atit tonë. Ata janë fisnikëria e qiellit, zgjedhje dhe brez i zgjedhur që 
kanë një fat hyjnor. Shpirti i tyre është ruajtur për të ardhur në këtë 
ditë kur ungjilli është në tokë, dhe kur Zoti ka nevojë për shërbëtorë 
trima që ta vazhdojnë punën e tij të madhe të ditëve të mëvonshme.32

Ne duhet t’i përgatisim [fëmijët] të jenë dëshmitarë të gjallë të 
vërtetësisë e shenjtërisë së kësaj pune të madhe të ditëve të më-
vonshme, dhe veçanërisht në rastin e bijve tanë, shihni që ata të 
jenë të denjë dhe të përshtatshëm për të shkuar në misione që të 
predikojnë ungjillin te fëmijët e tjerë të Atit tonë.33

Ndihmojini fëmijët të përgatiten për të 
pasur familje të përjetshme të tyre.

A po i mësoni [fëmijët tuaj] në mënyrë të tillë që kur të martohen 
të duan të shkojnë në shtëpinë e Zotit? A po i mësoni në mënyrë të 
tillë që ata të duan të marrin indaumentin e mrekullueshëm që Zoti 
ruan për ta? A e keni ngulitur tek ata faktin se mund të vulosen si 
bashkëshortë dhe bashkëshorte dhe t’u jepet çdo dhuratë dhe çdo 
bekim që lidhet me mbretërinë çelestiale? 34

Ne duhet . . . t’i drejtojmë dhe udhëheqim [fëmijët] në mënyrë 
që ata të zgjedhin shokë/shoqe të përshtatshme dhe të martohen 
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në shtëpinë e Zotit dhe kështu të bëhen trashëgues të të gjitha be-
kimeve të mëdha për të cilat kemi folur.35

Le të përpiqemi përulësisht t’i mbajmë të pacenuara familjet tona, 
t’i mbajmë ato nën ndikimin e Shpirtit të Zotit, të mësuara me pa-
rimet e ungjillit që të mund të rriten në drejtësi dhe të vërtetë. . . . 
[Fëmijët] na janë dhënë që të mund t’i mësojmë në udhët e jetës, 
jetën e përjetshme, që ata të mund të kthehen përsëri në praninë e 
Perëndisë, Atit të tyre.36

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Në	pjesën	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	Smith”,	shënojini	shembujt	e	

prindërve që tregojnë dashuri për fëmijët e tyre. Mendoni mënyra 
me të cilat mund t’i ndiqni këta shembuj, pavarësisht nga përgje-
gjësitë tuaja familjare. Si mund të organizohen vetë prindërit që 
të mund të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre?

•	 Presidenti	Smith	përmendi	rreziqe	shpirtërore	që	ekzistonin	gjatë	
jetës së tij (shih pjesën 1). Cilat janë disa rreziqe të tjera që ek-
zistojnë sot? Si munden prindërit dhe gjyshërit t’u ndihmojnë 
fëmijëve t’u rezistojnë këtyre ndikimeve?

•	 Shqyrtoni	besimin	që	Ati	Qiellor	vendos	te	prindërit	kur	Ai	i	lejon	
të kujdesen për fëmijët e Tij (shih pjesën 2). Çfarë drejtimi dhe 
ndihme ofron Ai?

•	 Në	çfarë	mënyrash	është	Kisha	“një	organizatë	shërbimi	për	të	
ndihmuar familjen dhe individin”? (Shih pjesën 3.) Si ju kanë 
ndihmuar organizatat e Kishës ju dhe familjen tuaj? Çfarë mund 
të bëjmë për t’i ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë të marrin pjesë 
plotësisht?

•	 Pjesa	4	rendit	disa	mënyra	për	t’i	ndihmuar	fëmijët	dhe	të	rinjtë	ta	
jetojnë ungjillin. Ndërsa e rishikoni këshillën, shqyrtojini pyetjet 
vijuese: Cilat janë disa gjëra që ju dhe familja juaj po i bëni mirë? 
Në cilat mënyra mund të përmirësoheni? Çfarë mund të bëni për 
t’i ndihmuar të rinjtë e Kishës që t’i forcojnë dëshmitë e tyre?



K a P i T U l l i  1 6

218

Shkrime të Shenjta Përkatëse
 Ligji i Përtërirë 6:1–7; Psalmet 132:12; Mosia 1:4; 4:14–15; DeB 

68:25–28; 93:36–40; shih edhe “Familja: Një Proklamatë drejtuar 
Botës”

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 pasqyroni materialin, është më e 
rëndësishme t’i 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.” 
Gjithsesi, është gjithashtu e “rëndësishme t’i përfundoni diskutimet 
në kohën e duhur. Shumë nga shpirti i një diskutimi lartësues hum-
bet kur vazhdon tepër gjatë. . . . Kontrollojeni kohën. Dijeni se kur 
duhet të përfundojë mësimi. Lërini vetes kohë të mjaftueshme për 
të përmbledhur atë që është thënë dhe për të dhënë dëshminë tuaj” 
(Teaching, No Greater Call [1999], f. 64, 65).
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Të gjithë anëtarët e familjes mund të marrin pjesë 
në punën për historinë familjare.
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Fuqia Vulosëse dhe 
Bekimet e Tempullit

“Elija erdhi për të rivendosur në tokë . . . plotësinë e 
fuqisë së priftërisë. Kjo priftëri mban çelësat lidhës dhe 

vulosës në tokë dhe në qiell të të gjitha ordinancave 
dhe parimeve lidhur me shpëtimin e njeriut.” 

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Në 1902-shin Jozef Filding Smith udhëtoi për në shtetin e Ma-
saçusetsit, ku mundi të gjente informacion mbi paraardhësit e tij 
Smith. Ndërsa ishte atje, ai takoi një gjenealogjist të quajtur Sidni 
Perli. Z. Perli i tregoi atij: “Është ambicia ime, nëse mund ta bëj, që 
të kërkoj të dhënat e çdo individi të ardhur në Kontenë e Eseksit 
përpara vitit 1700”.

Presidenti Smith më vonë kujtonte: “I thashë: ‘Z. Perli, ju i keni 
caktuar vetes një punë të madhe, apo jo?’ Ai u përgjigj: ‘Po, dhe 
kam frikë se nuk do ta mbaroj kurrë’. Pastaj unë i thashë: ‘Përse po 
e bën këtë punë’? Ai mendoi një çast dhe pa pak si i hutuar dhe 
pastaj u përgjigj: ‘Nuk e di përse, por e kam filluar dhe nuk mund 
të ndalem’. Unë i thashë: ‘Unë mund t’jua them përse po e bëni këtë 
dhe përse nuk mund të ndaloni, por nëse do ta bëja, ju nuk do të 
më besonit dhe do të qeshnit me mua’.

‘Oh’, tha ai, ‘nuk e di. Nëse mund të ma tregosh, jam i sigurt se 
do të më interesojë.’ Pastaj unë i tregova për profecinë lidhur me 
Elijan dhe plotësimin e këtij premtimi për Profetin Jozef Smith dhe 
Oliver Kaudrin më 3 prill 1836, në Tempullin e Kirtlandit, dhe se si 
ky shpirt kërkimi kishte rrëmbyer shumë njerëz, dhe ata e drejtuan 
zemrën te kërkimi i të vdekurve në plotësim të këtij premtimi të 
madh që do të realizohej përpara ardhjes së dytë, kështu që toka 
nuk do të goditej me një mallkim. Tani fëmijët po i kthenin zemrat 
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tek etërit e tyre, dhe ne po bënim punën e ordinancës për të vde-
kurit që ata të mund të gjenin shëlbim dhe të kishin privilegjin e 
ardhjes në mbretërinë e Perëndisë, edhe pse të vdekur.

Kur mbarova, ai qeshi dhe tha: ‘Është një histori shumë e bu-
kur, por unë nuk i besoj’. Por përsëri ai pranonte se kishte diçka 
detyruese për të që ta vazhdonte këtë kërkim, dhe ai nuk mund të 
ndalej. Unë kam takuar shumë të tjerë që gjithashtu kishin filluar 
dhe nuk mund të ndaleshin, burra dhe gra që nuk janë anëtarë të 
Kishës. Kështu ne gjejmë sot mijëra burra dhe gra që kërkojnë të 
dhëna për të vdekurit. Ata nuk e dinë përse, por ndodh kështu që 
të mund t’i marrim këto të dhëna të mbledhura dhe të shkojmë në 
tempujt tanë dhe të bëjmë punën për të vdekurit tanë.” 1

Presidenti Smith dha mësim se historia familjare është më shumë 
se gjetje emrash, datash e vendesh dhe mbledhje historish. Ajo 
ka të bëjë me sigurimin e ordinancave të tempullit që bashkojnë 
familje për përjetësi, vulosje njerëzish besnikë të të gjithë brezave 
si anëtarë të familjes së Perëndisë. “Prindërit duhet të jenë të vu-
losur me njëri-tjetrin dhe fëmijët me prindërit me qëllim që të 
marrin bekimet e mbretërisë çelestiale”, tha ai. “Prandaj shpëtimi 
dhe përparimi ynë varet nga shpëtimi i të vdekurve tanë të denjë 
me të cilët ne duhet të bashkohemi në lidhje familjare. Kjo mund 
të plotësohet vetëm në Tempujt tanë.” 2 Përpara dhënies së lutjes 
përkushtuese në Tempullin e Ogdenit në Juta, ai tha: “Më lejoni t’ju 
kujtoj juve se kur përkushtojmë një shtëpi të Zotit, ajo që bëjmë 
në të vërtetë është që përkushtojmë veten në shërbim të Zotit, me 
një besëlidhje që do ta përdorim shtëpinë në mënyrën që Ai synon 
që ajo të përdoret” 3.

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Elija rivendosi fuqinë për të vulosur 
apo lidhur, në tokë dhe në qiell.

Malakia, i fundit i profetëve të Dhiatës së Vjetër, i mbylli profecitë 
e tij me këto fjalë:

“Ja, unë do të dërgoj Elijan, profetin, përpara ardhjes së ditës së 
madhe dhe të llahtarshme të Zotit.
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Ai do të bëjë që zemra e etërve t’u kthehet bijve dhe zemra e 
bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e 
plotë.” (Malakia 4:5–6.)

Duket të jetë shumë e goditur që i fundmi i profetëve të lashtë 
duhet t’i mbyllë fjalët e tij me një premtim për brezat e ardhshëm, 
dhe në atë premtim të parashikojë një kohë të ardhshme kur do të 
ketë një lidhje të periudhave ungjillore të kaluara me ato të kohëve 
të mëvonshme. . . .

Ne kemi një interpretim shumë më të qartë të fjalëve të Malakias 
dhënë nga profeti nefit Moroni, që iu shfaq Jozef Smithit më 21 
shtator 1823. Kjo është mënyra se si i citoi engjëlli ato:

“Vini re, unë do t’ju zbuloj Priftërinë, nëpërmjet dorës së Elija pro-
fetit, përpara ardhjes së ditës së madhe dhe të tmerrshme të Zotit.

Dhe ai do të mbjellë në zemrat e fëmijëve premtimet e bëra 
etërve dhe zemrat e fëmijëve do të kthehen tek etërit e tyre.

Nëse nuk do të ishte kështu, gjithë toka do të shkatërrohej tërë-
sisht në ardhjen e tij.” (DeB 2:1–3.)

Moroni e vuri në dijeni Jozef Smithin se parashikimi i tij do të 
përmbushej. Përmbushja erdhi rreth dymbëdhjetë vite më vonë, 
më 3 prill 1836. Në këtë ditë Elija iu shfaq Jozef Smithit dhe Oliver 
Kaudrit në Tempullin e Kirtlandit dhe atje atyre iu dha . . . fuqia për 
të lidhur apo vulosur në tokë dhe në qiell. Çelësat e kësaj priftërie 
mbaheshin nga Elija, të cilit Zoti i dha fuqi mbi natyrën si dhe mbi 
njerëzit, me autoritetin për të vulosur për kohën dhe përjetësinë në 
drejtësi të gjitha ordinancat lidhur me plotësinë e shpëtimit.4

Disa anëtarë të Kishës kanë qenë ngatërruar duke menduar se 
Elija erdhi me çelësat e pagëzimit për të vdekurit apo për shpëtimin 
për të vdekurit. Çelësat e Elijas qenë më të mëdhenj se aq. Ato qenë 
çelësat e vulosjes dhe ato çelësa të vulosjes lidhen me të gjallët dhe 
përfshijnë të vdekurit e gatshëm për t’u penduar.5

Elija erdhi për të rivendosur në tokë, duke u dhënë profetëve të 
vdekshëm të autorizuar siç duhet nga Zoti, plotësinë e fuqisë së 
Priftërisë. Kjo priftëri mban çelësat lidhës dhe vulosës në tokë dhe 
në qiell të të gjitha ordinancave dhe parimeve lidhur me shpëtimin 
e njeriut, që ata të mund të bëhen të vlefshëm kështu në mbretërinë 
çelestiale të Perëndisë. . . .
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Është në saje të këtij autoriteti që ordinancat kryhen në tempuj 
edhe për të gjallët edhe për të vdekurit. Ai është fuqia që bashkon 
në përjetësi bashkëshortët dhe bashkëshortet kur ata hyjnë në mar-
tesë sipas planit të përjetshëm. Ai është autoriteti me anë të të cilit 
prindërit arrijnë kërkesën e prindërimit lidhur me fëmijët e tyre për 
të gjithë përjetësinë dhe jo vetëm për kohën, që e bën të përjetshme 
familjen në Mbretërinë e Perëndisë.6

2
Rivendosja e autoritetit vulosës e shpëton tokën nga të 

qenit tërësisht e shkatërruar me ardhjen e Jezu Krishtit.

Po të mos kishte ardhur Elija do mund të besonim se gjithë puna 
e epokave të kaluara do të kish vlejtur pak, sepse Zoti tha që e gji-
thë toka, në kushte të tilla, do të shkatërrohej tërësisht me ardhjen 
e Tij. Prandaj misioni i tij ishte me rëndësi të jashtëzakonshme për 
botën. Nuk është vetëm çështja e pagëzimit për të vdekurit, por 
gjithashtu vulosja e prindërve dhe fëmijëve me prindërit, në mënyrë 
që të jetë një “bashkim i plotë dhe i tërë, dhe i përsosur, dhe lidhja 
së bashku e periudhave të kujdestarisë dhe e çelësave, dhe e fuqive, 
dhe e lavdive”, nga fillimi deri në fund të kohës [shih DeB 128:18]. 
Nëse kjo fuqi vulosëse nuk do të ishte në tokë, atëherë do të mbre-
tëronte çoroditja dhe rrëmuja do të zinte vendin e rregullit në atë 
ditë kur Zoti do të vijë, dhe, sigurisht, kjo nuk mund të ndodhë, 
sepse të gjitha gjërat sundohen dhe kontrollohen nga ligji i përsosur 
i mbretërisë së Perëndisë.7

Përse do të shkatërrohej toka? Thjesht sepse nëse nuk ka një 
lidhje të pandashme midis etërve dhe fëmijëve – që është puna për 
të vdekurit – atëherë ne të gjithë do jemi të flakur; e gjithë puna e 
Perëndisë do të dështojë dhe do të shkatërrohet tërësisht. Një gjend-
je e tillë, sigurisht, nuk do të ndodhë.8

Rivendosja e këtij autoriteti [vulosës] është majaja që e shpëton 
tokën nga një shkatërrim tërësor me ardhjen e Jezu Krishtit. Kur e 
rrënjosim këtë të vërtetë fort dhe qartë në mendjen tonë, është e 
lehtë të shohim se do të kishte vetëm pështjellim e shkatërrim nëse 
Krishti do të vinte dhe fuqia e vulosjes nuk do të jetë këtu.9
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3
Për t’u përgatitur për shpëtim në plotësinë 

e tij, ne duhet t’i marrim ordinancat e 
tempullit me anë të fuqisë vulosëse.

Zoti na ka dhënë privilegje dhe bekime, dhe mundësinë të futemi 
në besëlidhje, duke marrë ordinancat që lidhen me shpëtimin tonë 
përtej asaj që predikohet në botë, përtej parimeve të besimit në 
Zotin Jezu Krisht, pendesën për mëkatin dhe pagëzimi për heqjen 
e mëkateve dhe vënien e duarve për dhuratën e Frymës së Shenjtë; 
dhe këto parime e besëlidhje nuk merren askund tjetër përveçse 
në tempullin e Perëndisë.10

Puna e tempullit është ndërthurur në atë mënyrë me planin e 
shpëtimit që nuk mund të ekzistojnë njëra pa tjetrën. Me fjalë të 
tjera, nuk mund të ketë shpëtim atje ku nuk [ka] ordinanca tempulli 
që i përkasin posaçërisht tempullit.11

fuqia vulosëse e priftërisë “bashkon në përjetësi bashkëshortët me 
bashkëshortet kur ata hyjnë në martesë sipas planit të përjetshëm”.
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Ka mijëra shenjtorë të ditëve të mëvonshme që . . . duan të 
shkojnë në mbledhje, duan të paguajnë të dhjetën e tyre dhe të 
marrin pjesë në detyra të rregullta të Kishës, por ata nuk duket 
se e ndiejnë apo e kuptojnë rëndësinë e marrjes së bekimeve në 
tempullin e Zotit që do t’i çojë ata në ekzaltim. Kjo është diçka e 
çuditshme. Njerëzit duket se janë të kënaqur thjesht duke rrëshqi-
tur pa përfituar nga mundësitë që u paraqiten dhe pa i marrë këto 
besëlidhje të nevojshme që do t’i kthejnë ata përsëri në praninë e 
Perëndisë si bij dhe bija.12

Nëse e doni shpëtimin në plotësi, që është ekzaltimi në mbre-
tërinë e Perëndisë, . . . ju duhet të shkoni në tempullin e Zotit dhe 
t’i merrni këto ordinanca të shenjta që i përkasin asaj shtëpie, që 
nuk mund të merren gjetkë. Asnjë njeri nuk mund ta marrë i vetëm 
plotësinë e përjetësisë, të ekzaltimit; asnjë grua nuk do ta marrë atë 
bekim e vetme; por burri dhe gruaja, kur ata marrin fuqinë vulosëse 
në tempullin e Zotit, do të kalojnë në ekzaltim, dhe do të vazhdojnë 
të bëhen si Zoti. Dhe ky është fati i burrave, kjo është ajo që Zoti 
dëshiron për fëmijët e Tij. 13

Shënim: Për të lexuar disa nga fjalët e Presidentit Smith për shpre-
sën dhe premtimin ndaj njerëzve që nuk mund t’i marrin të gjitha or-
dinancat e tempullit gjatë jetës së tyre, shih kapitullin 15 në këtë libër.

4
Për shkak të fuqisë vulosëse, ne mund 

t’i kryejmë ordinancat shpëtuese për ata 
që kanë vdekur pa i marrë ato.

Cilët janë baballarët për të cilët flitet nga Malakia, dhe cilët janë 
fëmijët? Etërit janë paraardhësit tanë të vdekur që vdiqën pa pri-
vilegjin e marrjes së ungjillit, por që morën premtimin se koha do 
të vinte kur ai privilegj do t’u jepej. Fëmijët janë ata që jetojnë tani 
të cilët po i përgatisin të dhënat gjenealogjike dhe që po kryejnë 
ordinancat mëkëmbëse në tempuj.14

Elija erdhi, duke pasur çelësat e vulosjes dhe na është dhënë 
fuqia me anë të së cilës ne mund t’i ndihmojmë të vdekurit. Kjo 
fuqi vulosëse përfshin ata që kanë vdekur që janë të gatshëm të 
pendohen dhe të pranojnë ungjillin, të cilët vdiqën pa atë njohuri, 
po ashtu siç ndihmon ata që pendohen dhe që janë në jetë.15
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Zoti ka shpallur që të gjithë fëmijët e tij shpirtërorë, çdo shpirt 
që ka jetuar apo që do të jetojë mbi tokë do të ketë një mundësi të 
qartë dhe të drejtë për të besuar dhe për t’iu bindur ligjeve të un-
gjillit të Tij të përjetshëm. Ata që e pranojnë ungjillin dhe jetojnë në 
harmoni me ligjet e tij, përfshirë pagëzimin dhe martesën çelestiale, 
do të kenë jetë të përjetshme.

Është e qartë se vetëm një pjesë e vogël e njerëzimit e ka dëgjuar 
deri tani fjalën e së vërtetës së zbuluar nga zëri i njërit prej shërbë-
torëve të vërtetë të Zotit. Në urtësinë dhe drejtësinë e Zotit, të gjithë 
duhet të veprojnë kështu. Siç tha Pjetri:

“Për këtë në fakt, ungjilli u është predikuar edhe të vdekurve, 
që ata të gjykohen në mish sipas njerëzve, por të jetojnë në frymë 
sipas Perëndisë.” (1 Pjetrit 4:6.)

Ata që nuk e kanë rastin ta dëgjojnë mesazhin e shpëtimit në 
këtë jetë, por që do ta kishin pranuar me gjithë zemër po t’u ishte 
paraqitur një mundësi e tillë – ata do të jenë që do ta pranojnë atë 
në botën e shpirtrave; do të jenë ata për të cilët ne do të kryejmë 
ordinancat në tempujt; dhe do të jenë ata që me këtë mënyrë do të 
bëhen me ne trashëgues të shpëtimit dhe të jetës së përjetshme.16

Kthimi i zemrave të etërve drejt fëmijëve dhe të fëmijëve drejt 
etërve, është fuqia e shpëtimit për të vdekurit, me anë të punës më-
këmbëse që fëmijët mund të kryejnë për etërit e tyre dhe është në 
çdo kuptim e arsyeshme dhe e qëndrueshme. Unë kam dëgjuar të 
thuhet shumë herë nga ata që e kundërshtojnë këtë punë që është 
e pamundur për një person të jetë mëkëmbës për një tjetër. Ata që 
shprehen në këtë mënyrë e kapërcejnë faktin se e gjithë puna e 
shpëtimit është një punë përfaqësimi, Jezu Krishti që qëndron si 
pajtues, duke na shëlbuar nga vdekja, për çka ne nuk ishim për-
gjegjës, dhe gjithashtu duke na shëlbuar nga përgjegjësia për vetë 
mëkatet tona, me kusht që të pendohemi dhe të pranojmë ungjillin. 
Ai e ka bërë këtë në një shkallë pafundësisht të madhe dhe sipas 
të njëjtit parim ai e ka kaluar autoritetin tek anëtarët e Kishës së 
Tij për të vepruar për të vdekurit që nuk kanë mundësi t’i kryejnë 
ordinancat shpëtuese për veten.17

Unë mendoj se herë-herë ne shohim te kjo punë për shpëti-
min e të vdekurve paksa ngushtë. Është një konceptim i gabuar 
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të mendosh se njerëzit, për të cilët po bëjmë punë në tempullin e 
Zotit, janë të vdekur. Ne duhet të mendojmë për ta si të gjallë; dhe 
mëkëmbësi i gjallë vetëm i përfaqëson ata në marrjen e bekimeve 
që ata duhej t’i kishin marrë dhe do t’i kishin marrë në këtë jetë 
nëse do të kishin jetuar në një periudhë ungjillore. Prandaj çdo 
person i vdekur për të cilin bëhet punë në tempull konsiderohet si 
të jetë i gjallë në kohën kur jepet ordinanca.18

Kjo doktrinë e shpëtimit për të vdekurit është një nga parimet më 
të lavdishme që i është zbuluar ndonjëherë njeriut. Ajo është më-
nyra me të cilën ungjilli do t’u ofrohet të gjithë njerëzve. Ajo përbën 
faktin që Perëndia nuk tregohet i anshëm [shih Veprat e Apostujve 
10:34]; që çdo shpirt është i çmuar përpara Tij; dhe se të gjithë nje-
rëzit, në fakt dhe në të vërtetë, do të gjykohen sipas veprave të tyre.

Tani, unë falënderoj Zotin që Ai e rivendosi ungjillin e Tij të për-
jetshëm te ne në këtë ditë. Unë e falënderoj Atë për fuqinë vulosëse 
të kthyer në tokë nga Profeti Elija. Unë e falënderoj Atë për njësinë 
e familjes së përjetshme, për privilegjin që kemi të jemi të vulosur 
vetë në tempujt e tij të shenjtë, dhe për bërjen të mundshme pastaj 
që këto bekime vulosëse t’u jepen paraardhësve tanë që vdiqën pa 
një njohuri për ungjillin.19

5
Puna e historisë familjare dhe puna në tempull 

për të vdekurit janë punë dashurie.

Ka shumë shpirtra të mirë, të përulur që e kanë privuar veten nga 
rehatia dhe ndonjëherë nga nevojat e jetës, me qëllim që të mund 
të përgatisin të dhënat dhe të kryejnë punën për të vdekurit e tyre 
që atyre të mund t’u çohet dhurata e shpëtimit. Këto punë dashurie 
nuk do të shkojnë kot, sepse të gjithë ata që kanë punuar në këtë 
kauzë të mrekullueshme do ta gjejnë thesarin dhe pasuritë e tyre 
në mbretërinë çelestiale të Perëndisë. I madh do të jetë shpërblimi 
i tyre, po, madje përtej fuqisë së të vdekshmëve për të kuptuar.20

Nuk ka punë që lidhet me ungjillin që të jetë e një natyre më bu-
jare sesa puna në Shtëpinë e Zotit, për të vdekurit. Ata që punojnë 
për të vdekurit nuk presin të marrin ndonjë pagesë apo shpërblim 
tokësor. Ajo është, mbi të gjitha, një punë dashurie, që lind në zem-
rën e njeriut nëpërmjet punës besnike dhe të përhershme në këto 
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ordinanca shpëtimi. Nuk ka shpërblime financiare, por do të ketë 
gëzim të madh në qiell me ato shpirtra të cilët ne i kemi ndihmuar 
për shpëtimin e tyre. Është një punë që e rrit shpirtin e njeriut, zgje-
ron pamjen e tij lidhur me mirëqenien e bashkënjerëzve të tij dhe 
fut në zemrën e tij dashuri për të gjithë fëmijët e Atit tonë Qiellor. 
Nuk ka punë që të barazohet me atë në tempull për të vdekurit për 
ta mësuar një njeri që ta dojë të afërmin e tij si veten. Jezusi e deshi 
aq botën saqë ishte i gatshëm të ofronte veten e tij si flijim për më-
katet që bota të mund të shpëtohej. Ne gjithashtu kemi privilegjin, 
në një shkallë të vogël, të tregojmë dashurinë tonë të madhe për Të 
dhe bashkëqeniet tona duke i ndihmuar të kenë bekimet e ungjillit 
që tani ata nuk mund t’i marrin pa ndihmën tonë.21

6
Nëpërmjet punës për historinë familjare 

dhe punës në tempull, ne plotësojmë 
organizimin e familjes nga brezi në brez.

Doktrina e shpëtimit për të vdekurit dhe puna në tempull na 
ofron pamjen e lavdishme të vazhdimësisë së zbulesës familjare. 
Nëpërmjet saj mësojmë se lidhjet familjare nuk duhen prishur, se 
bashkëshortët dhe bashkëshortet do ta kërkojnë përjetësisht një-
ri-tjetrin dhe fëmijët e tyre deri në brezin më të fundit. Gjithsesi, 
me qëllim që të merren këto privilegje duhet që të sigurohen ordi-
nancat vulosëse në tempullin e Perëndisë sonë. Të gjitha kontratat, 
lidhjet, detyrimet dhe marrëveshjet që bëhen nga njerëzit do të kenë 
një mbarim, por detyrimet dhe marrëveshjet që bëhen në shtëpinë 
e Zotit, nëse mbahen besnikërisht, do të vazhdojnë për gjithmonë 
[shih DeB 132:7]. Kjo doktrinë na jep një koncept të qartë për qëlli-
met e Zotit ndaj fëmijëve të Tij. Ajo tregon mëshirën dhe dashurinë 
e bollshme dhe të pakufizuar për të gjithë ata që i binden Atij, 
madje ata që janë rebelues, sepse në mirësinë e tij Ai do t’u japë 
bekime të mëdha edhe atyre.22

Ne jemi mësuar në ungjillin e Jezu Krishtit se organizimi familjar 
do të jetë, për sa i përket ekzaltimit çelestial, një gjë e plotë, një 
organizim i lidhur nga babai dhe nëna dhe fëmijët e një brezi me 
babanë dhe nënën dhe fëmijët e brezit tjetër, dhe kështu duke u 
zgjeruar e shtrirë deri fundin e kohës.23
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Duhet të ketë një shkrirje, një lidhje së bashku të brezave nga 
ditët e Adamit deri në fundin e kohës. Familjet do të jenë të bash-
kuara dhe lidhura së bashku, prindërit me fëmijët, fëmijët me prin-
dërit, një brez me një tjetër, gjersa të jenë lidhur së bashku në një 
familje të madhe madhështore me atin tonë Adam në krye, ku Zoti 
e vendosi atë. Ndaj nuk mund të shpëtohemi e të ekzaltohemi në 
mbretërinë e Perëndisë veçse nëse kemi në zemër dëshirën për ta 
bërë këtë punë dhe ta kryejmë për aq sa është në fuqinë tonë në 
emër të të vdekurve tanë. Kjo është një doktrinë e lavdishme, një 
nga parimet e së vërtetës zbuluar nëpërmjet Profetit Jozef Smith. Ne 
duhet të përfitojmë nga mundësitë tona dhe të vërtetojmë se jemi të 
denjë dhe të pranueshëm përpara Zotit, që të mund ta marrim këtë 
ekzaltim për vete, dhe të gëzohemi në mbretërinë e Perëndisë me të 
afërmit dhe miqtë tanë në këtë ribashkim dhe mbledhje të madhe të 

Ndërsa kthejmë zemrat drejt paraardhësve që kanë vdekur, ne gjithashtu 
mund t’i drejtojmë zemrat drejt anëtarëve të familjes që jetojnë.
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shenjtorëve të Kishës së të Të Parëlindurit, që e kanë mbajtur veten 
të lirë dhe të panjollosur nga mëkatet e botës.

Zoti na bekoftë dhe bëftë që të mund të kemi dëshirë në zemër 
për ta lartësuar thirrjen tonë dhe që t’i shërbejmë Atij me besnikëri 
në të gjitha këto gjëra; kjo është lutja ime.24

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Në	pjesën	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	Smith”,	lexoni	kështillën	e	

Presidentit Smith rreth “asaj që bëjmë vërtet” në një përkushtim 
tempulli. Çfarë mund të bëjmë për ta ndjekur këtë këshillë?

•	 Si	lidhen	mësimet	e	pjesës	1	me	përpjekjet	tona	për	t’i	ndihmuar	
paraardhësit tanë që kanë vdekur? Si mund të lidhen këto më-
sime me marrëdhëniet tona me anëtarët e gjallë të familjes?

•	 Ndërsa	lexoni	pjesën	2,	kërkoni	shpjegimin	e	Presidentit	Smith	
për mënyrën se si fuqia vulosëse e “shpëton tokën nga të qenit 
tërësisht e shkatërruar me ardhjen e Jezu Krishtit”. Çfarë mësimi 
jep kjo mbi vendin që zë familja në planin e shpëtimit?

•	 Në	çfarë	mënyrash	puna	e	tempullit	është	“e	ndërthurur	me	pla-
nin e shpëtimit”? (Shih pjesën 3.) Si mundet të ndikojë ky parim 
te ndjenjat tona rreth punës në tempull?

•	 Presidenti	Smith	këshilloi	që	kur	bëjmë	punë	në	tempull	për	të	
vdekurit, ne duhet t’i mendojmë njerëzit si të ishin në jetë (shih 
pjesën 4). Çfarë do të thotë kjo për ju? Si mund të ndikojë kjo ide 
te mënyra se si shërbeni ju në tempull?

•	 Ndërsa	e	rishikoni	pjesën	5,	kërkoni	bekimet	që	Presidenti	Smith	
tha se do t’u vijnë atyre që bëjnë punë për historinë familjare. Si 
e keni zbuluar që këto gjëra janë të vërteta?

•	 Studiojeni	pjesën	6	dhe	përfytyroni	përvojën	e	gëzimit	me	para-
ardhësit tuaj në një “ribashkim të madh”. Mendoni rreth asaj që 
mund të bëni për ta përgatitur veten dhe familjen tuaj për atë 
privilegj.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
1 Korintasve 15:29; DeB 95:8; 97:15–16; 128:16–19
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Ndihmë për Mësimdhënien
“Kur një individ bën një pyetje, merrni parasysh t’i ftoni të tjerët 

të përgjigjen në vend që të përgjigjeni ju vetë. Për shembull, ju 
mund të thoshit: ‘Kjo është një pyetje interesante. Çfarë mendojnë 
të tjerët?’ ose ‘A mundet dikush të ndihmojë me këtë pyetje?’ ” 
 Teaching, No Greater Call [1999], f. 64).
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Të Jetojmë me çdo Fjalë që 
Del nga Goja e Perëndisë

“Akti më i lartë i adhurimit është të zbatosh 
urdhërimet, të ecësh në gjurmët e Birit të Perëndisë, 

të bësh gjithnjë ato gjëra që i pëlqejnë atij.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

“Po e kërkoj shpëtimin tim”, u shpreh Presidenti Jozef Filding 
Smith, “dhe e di se mund ta gjej vetëm në bindjen ndaj ligjeve të 
Zotit duke zbatuar urdhërimet, duke kryer vepra drejtësie, duke 
ecur në gjurmët e prijësit të kolonës tonë, Jezusit, shembullit dhe 
kreut të të gjithëve.” 1

Përveç që të kërkonte shpëtimin e vet, Presidenti Smith punoi 
me zell që t’i ndihmonte të tjerët të vepronin po ashtu. Plaku Fren-
sis M. Gibons, i cili shërbeu si sekretar për Presidencën e Parë, vë-
rente se Presidenti Smith “e shihte si detyrën e vet të ngrinte zërin 
paralajmërues kur njerëzit filluan të shmangeshin nga shtegu që 
shënonin shkrimet e shenjta. Dhe nuk kishte ndërmend ta linte atë 
detyrë, pavarësisht se ç’thoshte ndokush. Që kjo mënyrë të foluri 
e bëri jopopullor në disa qarqe, nuk duket të ketë pasur ndonjë 
ndikim frenues mbi të; qëllimi i tij nuk ishte të fitonte popullaritet 
ose famë në sytë e njerëzve. Ndryshe nga këto, ai e shihte rolin e 
tij si të një rojtari mbi kullë, detyra e të cilit ishte t’u jepte thirrjen 
paralajmëruese atyre që ishin poshtë, të cilët nuk mund ta shihnin 
rrezikun që afrohej.” 2

Presidenti Smith tregoi njëherë një përvojë që ilustronte ndryshi-
min e zemrës i cili mund t’i vijë një personi që ia vë veshin kësaj 
thirrjeje paralajmëruese:

“Mora pjesë në një konferencë kunji, disa vite më parë, dhe 
fola mbi Fjalën e Urtësisë. . . . Kur shkova në pjesën e prapme të 
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“Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia” (gjoni 14:15).
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ndërtesës [në përfundim të konferencës], thuajse gjithkush ishte 
larguar, por një burrë zgjati dorën e tha:

‘Vëllai Smith, kjo është biseda e parë mbi Fjalën e Urtësisë që më 
ka pëlqyer ndonjëherë’.

Unë i thashë: ‘Nuk keni dëgjuar biseda të tjera mbi Fjalën e 
Urtësisë?’

Ai tha: ‘Po, por kjo është e para që më pëlqeu vërtet’.

I thashë: ‘E si kështu?’

Ai tha: ‘Po ja, ju e shihni, po e mbaj Fjalën e Urtësisë që tani’.” 3

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Perëndia e qeveris gjithësinë nëpërmjet 
ligjit dhe ne i nënshtrohemi atij ligji.

Duhet të pranohet nga të gjithë njerëzit se, përderisa I Plotfuqi-
shmi qeveris tërë gjithësinë me anë të ligjit të pandërrueshëm, nje-
riu, që është më i madhi i të gjitha krijimeve të tij, duhet që vetë ai 
t’i nënshtrohet një ligji të tillë. Zoti e ka bërë të ditur këtë të vërtetë 
shkurt dhe bindshëm në një zbulesë drejtuar Kishës:

“Të gjitha mbretëritë e kanë një ligj të dhënë;

Dhe ka shumë mbretëri; sepse nuk ka hapësirë në të cilën nuk 
ka mbretëri; dhe nuk ka mbretëri në të cilën nuk ka hapësirë, as 
një mbretëri më të madhe apo më të vogël.

Dhe çdo mbretërie i jepet një ligj; dhe në çdo ligj ka kufizime 
dhe gjithashtu kushte të caktuara.

Të gjitha qeniet që nuk iu binden dot atyre kushteve, nuk shfa-
jësohen.” (DeB 88:36–39.)

Kjo e vërtetë është e vetëkuptueshme. Prandaj, është mjaft e 
arsyeshme që ne të presim që mbretëria e Perëndisë të qeveriset 
nëpërmjet ligjit dhe gjithkush që dëshiron të hyjë atje, t’i nënshtro-
het ligjit. “Vini re, shtëpia ime është një shtëpi rregulli, thotë Zoti 
Perëndi, dhe jo një shtëpi rrëmuje.” (DeB 132:8.)

Zoti i ka dhënë njeriut një përmbledhje ligjesh që e quajmë 
ungjilli i Jezu Krishtit. Në saje të mungesës së frymëzimit dhe të 
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udhëheqjes shpirtërore, njerëzit mund të ndahen në mendim lidhur 
me këto ligje dhe zbatimin e tyre, por vështirë se mund të ketë de-
bat lidhur me faktin që ligje të tilla vërtet ekzistojnë dhe se të gjithë 
ata që kërkojnë të hyjnë në atë mbretëri, iu nënshtrohen atyre.4

Ne kemi çdo të vërtetë, çdo doktrinë, çdo ligj dhe kërkesë, çdo 
veprim dhe ordinancë që nevojiten për të na shpëtuar dhe ekzaltuar 
në qiellin më të lartë të botës çelestiale.5

2
Zbatimi i urdhërimeve është shprehje 

e dashurisë sonë për Zotin.

Përgjegjësia jonë në Kishë është që ta adhurojmë Zotin në shpirt 
e në të vërtetë dhe ne këtë po kërkojmë ta bëjmë me gjithë zemër, 
fuqi e mendje. Jezusi tha: “Adhuro Zotin, Perëndinë tënd, dhe shër-
beji vetëm atij”. (Mateu 4:10.)

Ne besojmë se adhurimi është shumë më tepër se lutje, predikim 
dhe ndjekje e ungjillit. Akti më i lartë i adhurimit është të zbatosh 
urdhërimet, të ecësh në gjurmët e Birit të Perëndisë, të bësh gjithnjë 
ato gjëra që i pëlqejnë atij. Tjetër gjë është t’i japësh Zotit shërbesë 
me fjalë; krejt tjetër është ta respektosh e ta nderosh vullnetin e tij 
duke ndjekur shembullin që ai na ka treguar. . . . Unë gëzohem me 
privilegjin që të ndjek gjurmët e tij. Jam mirënjohës për fjalët e jetës 
së përjetshme të cilat, jam shumë i kënaqur ta them, i kam marrë në 
këtë botë dhe për shpresën për jetë të përjetshme që është e imja në 
botën që vjen, nëse do të mbetem besnik e i vërtetë deri në fund.6

Ky është ligji për anëtarët e Kishës, me fjalët e Shpëtimtarit: “Kush 
ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. . . .” (Gjoni 
14:21.) E përsëri, Shpëtimtari tha: “Nëse më doni, zbatoni urdhëri-
met e mia”. (Gjoni 14:15.) . . .

Shpëtimtari nuk kreu kurrë ndonjë mëkat, as nuk pati një ndër-
gjegje të shqetësuar. Ai nuk pati nevojë për pendim sikurse ju dhe 
unë kemi; por në ndonjë mënyrë që nuk arrij ta kuptoj, ai mbajti 
peshën e shkeljeve të mia dhe tuajat. . . . Ai erdhi dhe e ofroi veten 
si sakrificë për të paguar borxhin për secilin nga ne që është i gat-
shëm të pendohet për mëkatet e tij dhe të kthehet drejt tij e t’i zba-
tojë urdhërimet e tij. Mendoni për këtë, nëse mundeni. Shpëtimtari 
e mbajti atë barrë në një mënyrë që është përtej të kuptuarit tonë. 
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Unë e di këtë, sepse e pranoj fjalën e tij. Ai na tregon për torturën 
që kaloi; tortura ishte aq e madhe, saqë ai iu përgjërua të Atit që, 
nëse ishte e mundur, të mos e pinte kupën e hidhur e të tërhiqej: 
“. . . megjithatë, mos u bëftë vullneti im, por yti”. (Lluka 22:42.) 
Përgjigjja që mori nga i Ati, ishte: “Ti duhet ta pish”.

A mund të rri pa e dashur atë? Jo, nuk mundem. A e doni ju atë? 
Atëherë, zbatojini urdhërimet e tij.7

3
Nëse heqim dorë nga urdhërimet e Zotit, nuk 

mund të presim të marrim bekimet e Tij.

Kur heqim dorë nga urdhërimet që Zoti na ka dhënë për udhë-
heqje, atëherë nuk mund të shpresojmë për bekimet e tij.8

Çfarë të mirë na sjell, që t’i kërkojmë Zotit, nëse nuk kemi ndër-
mend t’i zbatojmë urdhërimet e Tij? Lutja e tillë është një imitim i 
pakuptimtë dhe një fyerje përpara fronit të hirit. Me çfarë guximi 
provojmë të presim një përgjigje të favorshme në një rast të tillë? 
“Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. 
I pabesi le ta lërë rrugën e tij dhe njeriu i padrejtë mendimet e tij, 
dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë dhembshuri për të, tek Perëndia 
ynë që fal bujarisht.” Kështu tha Isaia (Isaia 55:6–7). Por a nuk është 
Zoti gjithmonë pranë kur ne i kërkojmë Atij? Në të vërtetë, jo! Ai ka 
thënë: “Ata ishin të ngadalshëm për t’iu bindur zërit të Zotit, Perëndisë 
së tyre; si rrjedhim, Zoti, Perëndia i tyre, është i ngadalshëm për t’i 
dëgjuar lutjet e tyre, për t’iu përgjigjur atyre në ditën e shqetësimit të 
tyre. Në ditën e paqes së tyre ata e morën me lehtësi këshillën time; 
por, në ditën e shqetësimit të tyre, për shkak të nevojës ndihen afër 
meje” [DeB 101:7–8]. Nëse i shkojmë pranë, Ai do të na vijë pranë 
dhe ne nuk do të braktisemi; por, nëse nuk i shkojmë pranë, nuk 
kemi asnjë premtim se Ai do të na përgjigjet në rebelimin tonë.9

Nuk mund t’i lutemi Zotit e të themi: “Dëgjoje çështjen tonë, 
sillna fitoren, bëj atë që ne duam nga ty, por mos na kërko të bëjmë 
atë që ti do prej nesh” 10.

Është e domosdoshme që të ecim në dritën e plotë të së vërtetës, 
jo vetëm në një pjesë të së vërtetës. Nuk e kam privilegjin që disa 
parime të ungjillit t’i hedh e të tjerat t’i besoj dhe pastaj të mendoj 
se kam të drejtë për bekimet e plota të shpëtimit e të ekzaltimit në 
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mbretërinë e Perëndisë. Nëse duam ekzaltimin, nëse duam vendin 
që Zoti ka përgatitur për ata që janë të drejtë e të vërtetë, atëherë 
duhet të jemi të gatshëm që të ecim në dritën e plotë të ungjillit 
të Jezu Krishtit dhe t’i zbatojmë të gjitha urdhërimet. Nuk mund 
të themi që disa prej tyre janë të vogla e të parëndësishme dhe, si 
rrjedhojë, Zoti nuk do të shqetësohet nëse i shkelim. Jemi urdhë-
ruar të jetojmë me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë [shih Ligji i 
Përtërirë 8:3; DeB 98:11]. “Përse më thirrni, ‘Zot, Zot’”, thotë ai, “dhe 
nuk bëni atë që ju them?” [Shih Lluka 6:46.] 11

4
Kur ne po i zbatojmë urdhërimet e Zotit, 

jemi në rrugën drejt përsosjes.

Zoti pret nga ne që të besojmë tek ai, ta pranojmë ungjillin e tij të 
përjetshëm e të jetojmë në harmoni me kërkesat e tij. Nuk është në 
kompetencën tonë t’i përzgjedhim e t’u bindemi atyre parimeve të 

Prindërit mund t’i ndihmojnë fëmijët që “të 
[ecin] në dritën e plotë të së vërtetës”.
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ungjillit që na tërheqin dhe t’i harrojmë të tjerat. Nuk është e drejta 
jonë të vendosim se disa parime nuk gjejnë më zbatim në rrethanat 
tona shoqërore e kulturore.

Ligjet e Zotit janë të përjetshme dhe ne kemi plotësinë e ungjillit 
të tij të përjetshëm dhe e kemi për detyrë që t’i besojmë të gjitha 
ligjet e të vërtetat dhe më pas të ecim në pajtim me to. Për cilindo 
individ nuk ka asgjë më të rëndësishme sesa zbatimi i urdhërimeve 
të Zotit. Ai pret nga ne që të kapemi pas çdo parimi të vërtetë, të 
vëmë së pari në jetën tonë gjërat e mbretërisë së tij, të shkojmë për-
para me një vendosmëri në Krisht dhe t’i shërbejmë atij me gjithë 
fuqinë, mendjen dhe forcën tonë. E thënë me gjuhën e shkrimeve 
të shenjta, të dëgjojmë, pra, përfundimin e gjithë ligjëratës: “Ki frikë 
nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është tërësia 
e [detyrës së] njeriut”. (Predikuesit 12:13.)12

Shpeshherë unë mendoj, dhe supozoj se mendoni edhe ju, për 
atë bisedë të famshme e të mrekullueshme – më e shkëlqyera që u 
predikua ndonjëherë, për aq sa ne dimë – të cilën e quajmë Predi-
kimi në Mal. . . . Sikur vetëm t’ua vëmë veshin atyre mësimeve, ne 
mund të kthehemi përsëri në praninë e Perëndisë, Atit, dhe Birit të 
Tij Jezu Krishti.

Shpesh mendoj për atë që është me të vërtetë një përmbledhje:

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

. . . Unë besoj se Zoti donte të thoshte pikërisht atë që tha, se duhet 
të jemi të përsosur, sikurse Ati ynë qiellor është i përsosur. Kjo nuk do 
të vijë e gjitha menjëherë, por rresht pas rreshti e parim pas parimi, 
shembull pas shembulli, e madje dhe atëherë jo për aq sa jetojmë në 
këtë jetë të vdekshme, sepse do të na duhet të vazhdojmë edhe përtej 
varrit përpara se ta arrijmë atë përsosje e të jemi si Perëndia.

Por këtu ne shtrojmë themelin. Këtu është vendi ku na mësohen 
këto të vërteta të thjeshta të Ungjillit të Jezu Krishtit, në këtë gjendje 
prove, që të na përgatisin për atë përsosje. Është detyra ime, është e 
juaja, që të jem më i mirë sot se ç’isha dje dhe që ju të jeni më të mirë 
sot se ç’ishit dje, dhe më të mirë nesër se ç’ishit sot. Përse? Sepse ne 
jemi në atë rrugë, nëse po i zbatojmë urdhërimet e Zotit, jemi në atë 
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rrugë drejt përsosjes dhe ajo mund të vijë vetëm nëpërmjet bindjes 
dhe dëshirës së zemrës sonë për të mposhtur botën. . . .

. . . Në qoftë se kemi një të metë, nëse kemi një dobësi, aty duhet 
të përqendrohemi, me dëshirën për ta kapërcyer, derisa të arrijmë të 
zotërojmë e të mposhtim. Nëse një njeri e ndien se e ka të vështirë 
ta paguajë të dhjetën e tij, atëherë ajo është gjëja që duhet të bëjë, 
derisa të mësojë ta paguajë të dhjetën. Nëse është Fjala e Urtësisë, 
është ajo që ai duhet të bëjë, derisa të mësojë ta dojë atë urdhërim.13

5
Kur i zbatojmë urdhërimet, Zoti na ngushëllon, 

na bekon e na fuqizon që të bëhemi burra 
dhe gra të denja për ekzaltim.

Që t’i pëlqejmë [Zotit], duhet jo vetëm që ta adhurojmë me falë-
nderim e me lavdërim, por të tregojmë bindje të vullnetshme ndaj 
urdhërimeve të tij. Duke vepruar kështu, ai detyrohet t’i japë beki-
met e tij; sepse pikërisht mbi këtë parim (bindje ndaj ligjit) bazohen 
të gjitha gjërat [shih DeB 130:20–21].14

Perëndia na i ka dhënë [urdhërimet] që të mund të bëhemi sa 
më të ngjashëm me Të dhe të ngrihemi në besim e të fuqizohemi. 
Nuk na ka dhënë asnjë urdhërim, në çfarëdo kohe, që të mos ishte 
për të na ngushëlluar dhe bekuar. Ato nuk jepen thjesht që ne t’i 
pëlqejmë Zotit, por që të na bëjnë burra e gra më të mira dhe të 
denjë për shpëtim dhe ekzaltim në mbretërinë e Tij.15

Në qoftë se shkojmë në tempull, ne ngremë dorën dhe besëli-
dhim se do t’i shërbejmë Zotit e do t’i zbatojmë urdhërimet e tij dhe 
do ta ruajmë veten të pastër nga bota. Nëse jemi të vetëdijshëm se 
ç’po bëjmë, atëherë indaumenti do të jetë për ne një mbrojtje për 
gjithë jetën – një mbrojtje të cilën njeriu që nuk shkon në tempull, 
nuk e ka.

E kam dëgjuar babanë të thoshte se në kohën e sprovës, në ko-
hën e tundimit, ai do të mendonte premtimet, besëlidhjet që bëri në 
Shtëpinë e Zotit, dhe ato qenë një mbrojtje për të. . . . Kjo mbrojtje 
është arsyeja pse ekzistojnë këto rite, pjesërisht. Ato na shpëtojnë 
neve tani dhe paskëtaj ato na ekzaltojnë, nëse ne do t’i nderojmë. 
E di se kjo mbrojtje jepet, sepse unë, gjithashtu, e kam përjetuar, 
sikurse mijëra të tjerë të cilët i kanë mbajtur mend detyrimet e tyre.16
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Zoti do të na japë dhurata. Ai do të na e ndriçojë mendjen. Do të 
na japë dije e cila do të na i qartësojë të gjitha vështirësitë e do të 
na vërë në harmoni me urdhërimet që ai na ka dhënë; do të na japë 
një njohuri që do të jetë e rrënjosur kaq thellë në shpirtin tonë, sa 
kurrë nuk mund të çrrënjoset, në rast se ne do të kërkojmë pikërisht 
dritën, të vërtetën dhe kuptimin që na premtohen e që mund t’i 
marrin veç nëse do të jemi të vërtetë e besnikë ndaj çdo besëlidhjeje 
dhe detyrimi që i përkasin ungjillit të Jezu Krishtit.17

Premtimi i madh që u bëhet anëtarëve të kësaj Kishe që janë të 
gatshëm t’i përmbahen ligjit e t’i zbatojnë urdhërimet e Zotit, është 
se jo vetëm që do të marrin një vend në mbretërinë e Perëndisë, 
por që do të kenë gjithashtu praninë e Atit dhe të Birit; dhe kjo nuk 
është e gjitha, sepse Zoti ka premtuar se gjithçka që ai ka, do t’ua 
japë [shih DeB 84:33–39].18

Përmes bindjes ndaj atyre urdhërimeve të cilat parashtrohen në 
Ungjillin e Jezu Krishtit dhe vazhdimësisë në to, ne do të marrim 
pavdekësi, lavdi, jetë të përjetshme dhe do të banojmë në praninë 

Në tempull ne besëlidhim se “do t’i shërbejmë Zotit e do t’i zbatojmë 
urdhërimet e tij dhe do ta ruajmë veten të pastër nga bota”.
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e Perëndisë Atë dhe Birit të tij Jezu Krishti, ku me të vërtetë do t’i 
njohim ata.19

Në qoftë se do të ecim në shtigjet e virtytit dhe shenjtërisë, Zoti 
do të derdhë mbi ne bekimet e tij në atë masë që kurrë nuk e 
mendonim të mundur. Në veprimet tona ne do të jemi, sikurse e 
shprehu Pjetri, një “fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i 
shenjtë, një popull i fituar”. (1 Pjetrit 2:9.) Dhe do të jemi të veçantë 
ngaqë nuk do të jemi si njerëzit e tjerë të cilët nuk jetojnë në nivelin 
e këtyre standardeve. . . .

Si shërbëtorë të Zotit, qëllimi ynë është që të ecim në shtegun 
që ai ka hartuar për ne. Ne jo vetëm që dëshirojmë të bëjmë e të 
themi ato që do t’i pëlqejnë atij, por dhe përpiqemi të jetojmë në 
atë mënyrë që jeta jonë do të jetë si e tija.

Vetë ai dha shembullin e përkryer për ne në gjithçka e na tha: 
“Ti ndiqmë!” Dishepujt e tij nefitë ai i pyeti: “. . . Çfarë lloj njerëzish 
duhet të jeni?” dhe pastaj dha përgjigjen: “Në të vërtetë, unë ju them 
juve, madje siç jam unë”. (3 Nefi 27:27.)

Ne tani jemi përfshirë në punën më të madhe në botë. Kjo priftëri 
që ne zotërojmë është fuqia dhe autoriteti i vetë Zotit; dhe ai na ka 
premtuar se, nëse i lartësojmë thirrjet tona dhe ecim në dritë, siç 
është ai në dritë, do të kemi lavdi dhe nder me të përgjithmonë në 
mbretërinë e Atit të tij.

Duke pasur një shpresë të tillë të lavdishme përpara, a mundemi 
ne të bëjmë më pak se braktisjen e udhëve të liga të botës? A nuk 
do të vëmë së pari në jetën tonë gjërat e mbretërisë së Perëndisë? A 
nuk do të përpiqemi të jetojmë me çdo fjalë që del nga goja e tij? 20

Unë dëshmoj se Zoti ka folur në kohën tonë; se mesazhi i tij 
është ai i shpresës, gëzimit dhe shpëtimit; dhe ju premtoj që, nëse 
do të ecni në dritën e qiellit, të jini të vërtetë ndaj gjërave që ju janë 
besuar dhe t’i zbatoni urdhërimet, ju do të keni paqe dhe gëzim në 
këtë jetë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen.21

Zbatoni urdhërimet. Ecni në dritë. Duroni deri në fund. Jini të 
vërtetë ndaj çdo besëlidhjeje dhe detyrimi dhe Zoti do t’ju bekojë 
përtej ëndërrimeve tuaja më të bukura.22
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Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Shqyrtoni	ngjarjen	e	përshkruar	në	fund	të	pjesës	“Nga	Jeta	e	Jozef	

Filding Smithit”. Përse ndryshojnë ndjenjat tona për ungjillin kur 
po përpiqemi t’i zbatojmë urdhërimet?

•	 Çfarë	mësoni	nga	fragmentet	e	shkrimit	të	shenjtë	që	citohen	në	
pjesën 1?

•	 Në	ç’mënyrë	është	bindja	ndaj	urdhërimeve	një	shprehje	e	dashu-
risë për Jezu Krishtin? Në ç’mënyrë është shprehje e mirënjohjes 
për	sakrificën	e	Tij	shlyese?	Në	ç’mënyrë	është	shprehje	e	adhu-
rimit? (Shih pjesën 2.)

•	 Mendohuni	për	mësimet	në	pjesën	3.	Përse	është	e	gabuar	të	
presim që Zoti të na bekojë, nëse nuk po përpiqemi të jemi të 
bindur?

•	 Në	ç’mënyrë	është	e	dobishme	për	ju	dijenia	se	nuk	duhet	të	
pritet që të përsoseni menjëherë apo edhe në këtë jetë? (Shih 
pjesën 4.) Mendoni se çfarë mund të bëni çdo ditë, me ndihmën 
e Zotit, që të qëndroni “në atë rrugë drejt përsosjes”.

•	 Në	pjesën	5,	Presidenti	Smith	rendit	të	paktën	10	mënyra	se	si	
do të na bekojë Zoti kur i zbatojmë urdhërimet. Çfarë përvo-
jash mund të tregoni, në të cilat ju keni marrë disa prej këtyre 
bekimeve?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 4:4; 2 Nefi 31:19–20; Omni 1:26; DeB 11:20; 82:8–10; 93:1; 

130:20–21; 138:1–4

Ndihmë për Mësimdhënien
“Kërkojuni pjesëmarrësve të tregojnë çfarë kanë mësuar nga stu-

dimi vetjak i kapitullit. Mund të jetë e dobishme të kontaktoni gjatë 
javës disa pjesëmarrës dhe t’u kërkoni që të vijnë të përgatitur për 
të treguar atë që kanë mësuar” (nga faqja VII e këtij libri).
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Në Botë, por jo të Botës

“Ndërsa jemi në botë, ne nuk jemi të botës. Ne pritet ta 
mposhtim botën dhe të jetojmë për t’u bërë shenjtorë.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Më 29 dhjetor 1944, biri i Presidentit Jozef Filding Smith Ljuis 
vdiq, ndërsa po shërbente në Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. 
Pavarësisht nga hidhërimi që përjetoi Presidenti Smith, ai gjeti ngu-
shëllim në kujtimin e jetës së mirë të Ljuisit. “Nëse Ljuisi ndonjëherë 
bëri ose tha një gjë të keqe, unë kurrë nuk dëgjova për të”, shkroi 
Presidenti Smith në ditarin e tij. “Mendimet e tij ishin të pastra, si-
kurse ishin veprimet e tij. . . . Edhe pse goditja është e rëndë, ne 
kemi paqen dhe lumturinë e të diturit se ai ishte i pastër dhe i lirë 
nga veset kaq mbizotëruese në botë dhe që gjendeshin në ushtri. Ai 
ishte i vërtetë ndaj besimit të tij dhe është i denjë për një ringjallje 
të lavdishme, kur ne do të ribashkohemi përsëri.” 1

Rreth 11 vjet më vonë, Presidenti Jozef Filding Smith dhe gruaja 
e tij Xhesi panë karakteristika të ngjashme te personeli tjetër ush-
tarak. Ata udhëtuan nëpër misionet e Kishës në Azinë Lindore dhe 
gjithashtu vizituan shenjtorë të ditëve të mëvonshme nga Shtetet e 
Bashkuara që po shërbenin në ushtri. Presidentit dhe Motrës Smith 
iu lanë mbresa këta të rinj, të cilët, pavarësisht nga tundimet e bo-
tës, jetonin jetë të mirë, të pastër. Në konferencën e përgjithshme 
të tetorit 1955, Presidenti Smith raportoi:

“Ju etër dhe nëna që keni bij duke shërbyer në forcat ushtarake, 
të jini krenarë për bijtë tuaj. Ata janë të rinj të mirë. Disa nga ush-
tarët tanë në shërbim janë të kthyer në besim, të cilët janë sjellë në 
Kishë nëpërmjet mësimeve, nëpërmjet porosive morale dhe nëpër-
mjet shembullit – kryesisht nëpërmjet shembullit të anëtarëve të 
Kishës që gjithashtu po shërbejnë me ta në forcat ushtarake.
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edhe në kohë lufte, ne mund të jetojmë në botë, por të mos jemi të botës.
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Takova një numër të rinjsh që thanë: ‘Ne u bashkuam me Kishën 
për shkak të jetës së këtyre të rinjve dhe sepse ata na mësuan pa-
rimet e ungjillit’.

Ata po bëjnë një punë të mirë. Mund të ketë ndonjë ose dy që 
mund të jenë të pakujdesshëm, por ata të rinj me të cilët pata pri-
vilegjin të takohesha, të flisja, do të ndanin dëshminë e tyre për të 
vërtetën dhe po vepronin me përulësi.

Dhe ndërsa u takova me oficerët dhe kapelanët . . . , në mënyrë 
mbizotëruese ata thanë: ‘Ne i pëlqejmë të rinjtë tuaj. Janë të pastër. 
Janë të besueshëm’.” 2

Presidenti Smith i këshilloi anëtarët e Kishës të jenë – si këta ushtarë 
të rinj – “të ndryshëm nga pjesa tjetër e botës” 3. Në predikime të tilla, 
ai shpesh foli rreth mbajtjes së ditës së Shabatit të shenjtë, bindjes ndaj 
Fjalës së Urtësisë, nderimit të emrave të Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit, 
veshjes me thjeshtësi dhe mbajtjes së ligjit të dëlirësisë. Ai i siguroi 
shenjtorët e ditëve të mëvonshme se bekimet që do të merrnin, në 
qoftë se ata do t’i braktisnin ligësitë e botës dhe do t’i zbatonin urdhë-
rimet, do ta “kapërcenin çdo gjë që mund të kuptojmë tani” 4.

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Zoti pret që ne t’i braktisim ligësitë e botës 
dhe të jetojmë që të bëhemi shenjtorë.

Ne po jetojmë në një botë të keqe dhe të ligë. Por ndërsa jemi 
në botë, ne nuk jemi të botës. Ne pritet ta kapërcejmë botën dhe 
të jetojmë që të bëhemi shenjtorë. . . . Ne kemi më shumë dritë se 
sa ka bota dhe Zoti pret më shumë nga ne sesa ai pret prej tyre.5

Në kapitullin e shtatëmbëdhjetë të Gjonit – unë mezi ia dal ta 
lexoj këtë kapitull pa m’u mbushur sytë me lot – . . . Zoti ynë, duke 
iu lutur Atit të tij me dhembshurinë e tërë shpirtit të tij, ngaqë e 
dinte se kishte ardhur për të ora që ta ofronte vetveten si flijim, u 
lut për dishepujt e tij. Në atë lutje ai tha:

“Unë nuk kërkoj që ti t’i heqësh nga bota, por që ti t’i mbrosh 
nga i ligu.

Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota.
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Shenjtëroji në të vërtetën tënde; fjala jote është e vërteta.” (Gjoni 
17:15–17.)

Nëse e jetojmë fenë që Zoti ka zbuluar dhe që e kemi pranuar, 
ne nuk i përkasim botës. Ne nuk duhet të kemi asnjë pjesë në gjithë 
marrëzinë e saj. Ne nuk duhet të marrim pjesë në mëkatet e saj dhe 
në gabimet e saj – gabime të filozofisë dhe gabime të doktrinës, 
gabime lidhur me qeverinë apo cilatdo mund të jenë ato gabime – 
ne nuk kemi pjesë në të.

E vetmja pjesë që kemi, është zbatimi i urdhërimeve të Perëndisë. 
Ajo është e gjitha, të qenit të vërtetë ndaj çdo besëlidhjeje dhe çdo 
detyrimi në të cilin kemi hyrë dhe të cilin e kemi marrë mbi vete.6

Mos krijoni përshtypjen nga çfarë kam thënë, se unë ndiej që 
ne duhet të qëndrojmë larg nga kushdo jashtë Kishës dhe të mos 
shoqërohemi me ta. Nuk e kam thënë atë, por vërtet dëshiroj që 
ne të jemi shenjtorë të qëndrueshëm të ditëve të mëvonshme dhe 
nëse njerëzit e botës ecin në terr e mëkat dhe në kundërshtim me 
vullnetin e Zotit, atje është vendi për ne që ta vemë kufirin.7

Kur bashkohemi me Kishën . . . , ne pritet të braktisim shumë 
nga mënyrat e botës dhe të jetojmë që të bëhemi shenjtorë. Ne nuk 
duhet më të vishemi ose flasim apo veprojmë ose madje mendojmë 
ashtu si bëjnë shumë shpesh të tjerët. Shumë vetë në botë përdorin 
çaj, kafe, duhan e pije alkoolike dhe përfshihen në përdorimin e 
drogave. Shumë vetë flasin fjalë përdhosëse dhe janë vulgarë dhe 
të pahijshëm, imoralë dhe të papastër në jetën e tyre, por të gjitha 
këto gjëra duhet të jenë të huaja për ne. Ne jemi shenjtorët e Më 
të Lartit. . . .

Unë i bëj thirrje Kishës dhe të gjithë anëtarëve të saj për t’i bra-
ktisur ligësitë e botës. Ne duhet t’i shmangemi mungesës së dë-
lirësisë dhe çdo forme të imoralitetit sikurse do t’i shmangeshim 
murtajës . . .

Si shërbëtorë të Zotit, qëllimi ynë është të ecim në shtegun që ai 
ka skicuar për ne. Ne jo vetëm që dëshirojmë të bëjmë dhe të themi 
çfarë do ta kënaqë atë, por kërkojmë të jetojmë në mënyrë të tillë 
që jeta jonë do të jetë si e tija.8
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Mbajtja e ditës së Shabatit të shenjtë

Dua të them pak fjalë lidhur me vëzhgimin e ditës së Shabatit 
dhe mbajtjen e saj të shenjtë. Ky urdhërim u dha që nga fillimi dhe 
Perëndia i urdhëroi shenjtorët dhe gjithë njerëzit e tokës, se ata duhej 
ta vëzhgonin ditën e Shabatit dhe ta mbanin atë të shenjtë – një ditë 
çdo shtatë ditë. Në atë ditë ne duhet të pushojmë nga punët tona, 
duhet të shkojmë në shtëpinë e Zotit dhe t’i ofrojmë sakramentet 
tona në ditën e Tij të shenjtë. Sepse kjo është një ditë e caktuar për 
ne në të cilën duhet të prehemi nga punët tona dhe t’i drejtohemi 
në lutje Më të Lartit. [Shih DeB 59:9–10.] Në këtë ditë ne duhet t’i of-
rojmë Atij falënderimet tona dhe ta nderojmë Atë në lutje, në agjërim, 
në të kënduar e në lartësimin dhe udhëzimin e njëri-tjetrit.9

Dita e Shabatit është bërë një ditë kënaqësie, dëfrimi, çdo gjë për-
veçse një ditë adhurimi . . . dhe ndiej keqardhje të them se shumë 
– edhe një do të ishte shumë – anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme janë bashkuar me atë  vargan 
dhe dita e Shabatit nga disa anëtarë të Kishës shihet si ditë  dëfrimi, 
kënaqësie, më shumë sesa një ditë në të cilën ne mund t’i  shërbejmë 
Zotit, Perëndisë sonë, me gjithë zemrën tonë, me gjithë fuqinë, 
 mendjen dhe forcën tonë. . . .

Tani, ky është ligji për Kishën sot, pikërisht siç ishte ligji për Izrae-
lin e lashtë, dhe disa nga njerëzit tanë më tepër shqetësohen ngaqë 
ndiejnë se vëzhgimi i ditës së Shabatit i pakëson aktivitetet e tyre.10

Ne nuk kemi asnjë të drejtë ta shkelim ditën e Shabatit. . . . Më 
vjen shumë keq që, edhe në komunitetet e shenjtorëve të ditëve 
të mëvonshme, kjo doktrinë nuk shihet nga disa siç duhet të jetë; 
se ne kemi njerëz mes nesh që duket se ndiejnë që është tërësisht 
në rregull ta ndjekin zakonin e botës përsa i përket kësaj. Ata janë 
pjesëmarrës të ideve dhe mendimeve të botës në kundërshtim me 
urdhërimet e Zotit. Por nëse e bëjmë këtë, Zoti do të na mbajë 
përgjegjës dhe ne nuk mund ta shkelim fjalën e tij dhe të marrim 
bekimet e besnikëve.11

bindja ndaj fjalës së Urtësisë

Fjala e Urtësisë është një ligj bazë. Ajo tregon udhën dhe na jep 
udhëzim të mjaftueshëm lidhur si me ushqimet ashtu edhe pijet, 
të mira për trupin dhe gjithashtu të dëmshme. Nëse e ndjekim me 
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sinqeritet atë që shkruhet me ndihmën e Shpirtit të Zotit, ne nuk 
kemi nevojë për këshillë të mëtejshme. Ky udhëzim i mrekullue-
shëm përmban premtimin e mëposhtëm:

“Dhe gjithë shenjtorët të cilët kujtohen t’i zbatojnë dhe t’i bëjnë 
këto thënie, duke ecur me bindje ndaj urdhërimeve, do të marrin 
shëndet në kërthizën e tyre dhe palcë në kockat e tyre;

Dhe do të gjejnë urtësi dhe thesare të mëdha diturie, madje the-
sare të fshehura;

Dhe do të vrapojnë e nuk do të lodhen, dhe do të ecin e nuk do 
të këputen.” [DeB 89:18–20.] 12

Miliarda dollarë harxhohen çdo vit për të blerë pije dehëse dhe 
duhan. Dehja dhe fëlliqësia që këto të liga i sjellin familjes nje-
rëzore, po shkatërrojnë, jo vetëm shëndetin, por edhe strukturat 
mbrojtëse, morale dhe shpirtërore të njerëzimit.13

Zoti ia zbuloi fjalën e Urtësisë Profetit jozef Smith për t’i 
ndihmuar shenjtorët të marrin forcë fizike dhe shpirtërore.
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Familjet po shkatërrohen nga përdorimi në rritje i drogave të 
paligjshme dhe abuzimi i drogave të ligjshme.14

Ne nuk duhet t’ua vëmë veshin joshjeve dhe reklamimit keqda-
shës të gjërave që janë të dëmshme për trupin dhe të shpallura të 
papërdorshme nga Ati ynë në qiell dhe Biri i tij, Jezu Krishti, në 
kundërshtim me ungjillin që ata na kanë dhënë. . . .

Trupat tanë duhet të jenë të pastër. Të menduarit tonë duhet të 
jetë i pastër. Ne duhet të kemi në zemrat tona dëshirën për t’i shër-
byer Zotit dhe për t’i zbatuar udhërimet e tij; për t’i kujtuar lutjet 
tona dhe për t’i kërkuar me përulësi këshillat që vijnë nëpërmjet 
udhëzimit të Shpirtit të Zotit.15

respektimi i emrit të Hyjnisë

Ne duhet ta përdorim emrin e Hyjnisë me respektimin më të 
shenjtë dhe më solemn. Asgjë nuk është më shqetësuese apo nuk 
i trondit ndjenjat e një njeriu të kulturuar më shumë sesa të dëgjojë 
një farë krijese të pagdhendur, të paditur dhe të fëlliqur të hedhë e 
të presë emrin e Hyjnisë. Disa individë janë bërë kaq të përdhosur 
sa duket pothuajse e pamundur për ta që të thonë dy ose tri fjali 
pa theksimin – siç mendojnë ata – e një sharjeje vulgare apo blasfe-
muese. Ka disa individë gjithashtu të cilët duket që mendojnë . . . se 
ajo është një arritje burrërore dhe i ngre ata mbi rrjedhën e zakon-
shme të njerëzimit, nëse mund të përdorin gjuhë blasfemuese. . . . 
Fëlliqësia në çfarëdo lloj forme është prishëse dhe shkatërruese për 
shpirtin e duhet të shmanget si një helm vdekjeprurës nga të gjithë 
anëtarët e Kishës.

Tregime të mira shpesh janë rrënuar thjesht ngaqë autorët nuk 
e kanë kuptuar normën e përdorimit të emrave të shenjtë. Kur 
shprehje blasfemuese vendosen në gojën e personazheve që në 
të kundërt do të ishin të respektueshëm, në vend që ta lartësojnë 
tregimin, ato e pakësojnë vlerën dhe interesin e tij. . . . Sa e çudit-
shme është që disa njerëz, dhe njerëz të mirë madje, mendojnë 
se përdorimi i disa shprehjeve që përfshijnë emrin e Zotit, i shton 
interes, mençuri apo fuqi tregimeve të tyre! . . .

Më shumë se të gjithë popujt e tjerë në tokë, shenjtorët e ditëve 
të mëvonshme duhet t’i mbajnë me shenjtërinë dhe nderimin më 
të madh të gjitha gjërat që janë të shenjta. Njerëzit e botës nuk janë 
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trajnuar siç jemi trajnuar ne në çështje të tilla, edhe pse ka shumë 
njerëz të ndershëm, të devotshëm ndaj fesë dhe të kulturuar në 
botë. Por ne kemi udhërrëfimin e Shpirtit të Shenjtë dhe zbulesën 
e Zotit dhe Ai na ka mësuar me solemnitet në vetë kohën tonë de-
tyrën tonë në lidhje me të gjitha këto gjëra.16

Veshja me thjeshtësi dhe mbajtja e ligjit të dëlirësisë

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme nuk duhet t’i ndjekin modat 
dhe mungesën e thjeshtësisë së botës. Ne jemi njerëzit e Zotit. Ai 
pret që ne të jetojmë jetë të pastër, të virtytshme, t’i mbajmë men-
dimet tona të pastra dhe mendjen tonë të dëlirë dhe besnike në 
zbatimin e të gjitha urdhërimeve të tjera të tij. Përse duhet ta ndje-
kim botën, përse nuk mund të jemi të thjeshtë, përse nuk mund t’i 
bëjmë gjërat që Zoti do të na donte të bënim? 17

Ndërsa eci përmes rrugëve për te Ndërtesa e Zyrave të Kishës dhe 
duke u kthyer prej saj, shoh si vajza të reja, ashtu edhe gra më të më-
dha në moshë, shumë prej tyre “bija të Sionit”, që vishen pa thjeshtësi 
[shih Isaia 3:16–24]. E kuptoj se kohët dhe moda vërtet ndryshojnë. 
. . . [Por] parimi i thjeshtësisë dhe i hijeshisë është ende i njëjtë. . . . 
Standardet e shprehura nga Autoritetet e Përgjithshme të Kishës janë 
që gratë, po ashtu edhe burrat, duhet të vishen me thjeshtësi. Atyre 
u mësohet sjellje e duhur dhe thjeshtësi në të gjitha kohët.

Është, në gjykimin tim, një pasqyrim i trishtueshëm i “bijave të 
Sionit” kur ato vishen në mënyrë të pahijshme. Për më tepër, kjo 
vërejtje u përket si burrave ashtu edhe grave. Zoti i dha urdhërime 
Izraelit të lashtë që si burrat dhe gratë duhej t’i mbulonin trupat e 
tyre dhe ta zbatonin ligjin e dëlirësisë gjatë gjithë kohës.

Unë po bëj një kërkesë për thjeshtësi e dëlirësi dhe për të gjithë 
anëtarët e Kishës, meshkuj dhe femra njësoj, të jenë të dëlirë, të pas-
tër në jetën e tyre dhe të bindur ndaj besëlidhjeve dhe urdhërimeve 
që Zoti na ka dhënë. . . .

. . . Veshja e rrobave të pahijshme, që mund të duket si çështje e 
vogël, u heq diçka të rejave ose të rinjve tanë në Kishë. Ajo thjesht 
e bën më të vështirë t’i mbajmë ato parime të përjetshme, sipas të 
cilave ne të gjithë duhet të jetojmë, në qoftë se duam të kthehemi 
në praninë e Atit tonë në qiell.18
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2
Bekimet që u premtohen besnikëve janë shumë më 
të mëdha sesa kënaqësitë e përkohshme të botës.

[Një anëtar i Kishës njëherë tha se ai] nuk mund ta kuptonte krej-
tësisht kur pagonte të dhjetën e tij dhe zbatonte Fjalën e Urtësisë, 
bënte lutjet dhe përpiqej të ishte i bindur ndaj gjithë urdhërimeve 
që i kishte dhënë Zoti atij dhe përsëri i duhej të mundohej shumë 
për të siguruar një jetesë; ndërsa fqinji i tij e shkelte ditën e Shaba-
tit, mendoj se pinte duhan dhe alkool; ai ia kalonte mirë siç do ta 
quante bota, ai nuk u kushtonte vëmendje mësimeve të Zotit dhe 
Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht dhe përsëri përparonte.

E dini, ne kemi një numër të madh anëtarësh të Kishës që e 
mendojnë atë herë pas here në zemrat e tyre dhe pyesin veten 
përse. Përse duket se ky njeri bekohet me të gjitha gjërat e mira të 
tokës – meqë ra fjala, shumë prej gjërave të këqija që ai mendon se 
janë të mira – dhe prapë kaq shumë anëtarë të Kishës janë duke u 
munduar, duke punuar me zell për ta çarë udhën e tyre nëpër botë.

Përgjigjja është një gjë e thjeshtë. Nëse unë ndonjëherë, dhe në të 
rrallë e bëj, shkoj në një ndeshje futbolli ose në një ndeshje bejsbolli 
apo ndonjë vend tjetër argëtimi, në mënyrë të pandryshueshme do 
të rrethohem nga burra dhe gra që po pijnë cigare ose puro apo 
llulla me erë të keqe. Bëhet shumë e mërzitshme dhe unë bezdisem 
pak. Unë do të kthehem nga Motra Smith dhe do t’i them diçka asaj 
dhe ajo do të thotë: “Pra, tani, ti e di se çfarë më ke mësuar. Ti je në 
botën e tyre. Kjo është bota e tyre.” Dhe kjo disi më sjell përsëri në 
vete. Po, ne jemi në botën e tyre, por nuk kemi pse të jemi të saj.

Kështu, përderisa kjo ku po jetojmë është bota e tyre, ata për-
parojnë, por, vëllezërit dhe motrat e mia të mira, botës së tyre po i 
vjen fundi. . . .

Dita do të vijë kur ne vërtet nuk do ta kemi këtë botë. Ajo do të 
ndryshohet. Ne vërtet do të marrim një botë më të mirë. Ne do të 
marrim një botë që është e drejtë, sepse kur të vijë Krishti, ai do ta 
pastrojë tokën.19

Nëse kërkojmë me zell, lutemi gjithmonë e jemi besimtarë dhe 
ecim me drejtësi, ne kemi premtimin e Zotit se të gjitha gjërat do të 
punojnë së bashku për të mirën tonë [shih DeB 90:24]. Ky nuk është 
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një premtim se do të jemi të lirë nga shqetësimet dhe problemet e 
jetës, sepse kjo gjendje prove krijohet për të na dhënë përvojë dhe 
situata të vështira dhe ngatërruese.

Jeta kurrë nuk kishte për qëllim të ishte e lehtë, por Zoti na ka 
premtuar se ai do t’i bëjë të gjitha sprovat dhe vështirësitë të për-
fundojnë në të mirën tonë. Ai do të na japë forcë dhe aftësi për ta 
kapërcyer botën dhe për të qëndruar të vendosur në besim pavarë-
sisht nga gjithë kundërshtimi. Është një premtim që ne do të kemi 
paqe në zemrat tona, pavarësisht nga trazirat dhe shqetësimet e 
botës. Dhe mbi të gjitha, është një premtim që kur të mbarojë kjo 
jetë, ne do të cilësohemi për paqe të përjetshme në praninë e Tij, 
fytyrën e të cilit e kemi kërkuar, ligjet e të cilit i kemi mbajtur zba-
tuar dhe të cilit kemi zgjedhur t’i shërbejmë.20

3
Ndërsa e vendosim mbretërinë e Perëndisë të parën 

në jetën tonë, ne veprojmë si drita në botë dhe 
japim një shembull që të ndiqet prej të tjerëve.

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme janë si një qytet i vendosur mbi 
një mal që nuk mund të fshihet dhe si qiriri që u bën dritë të gjithë 
atyre që janë në shtëpi. Është detyra jonë ta lejojmë dritën tonë të 
ndriçojë si një shembull në drejtësi, jo vetëm për njerëzit mes të cilëve 
jetojmë, por për njerëzit e të gjithë tokës. [Shih Mateu 5:14–16.] 21

Ne dëshirojmë t’i shohim shenjtorët në çdo komb të marrin be-
kimet e plota të ungjillit dhe të qëndrojnë si udhëheqës shpirtërorë 
në kombet e tyre.22

Vëllezër dhe motra, le t’i zbatojmë urdhërimet e Perëndisë si-
kurse janë zbuluar. Le të japim shembullin për njerëzit e tokës, se 
ata, duke i parë punët tona të mira, mund të ndiejnë të pendohen 
dhe ta marrin të vërtetën e ta pranojnë planin e shpëtimit, që ata 
të mund të marrin shpëtim në mbretërinë çelestiale të Perëndisë.23

Lutem që shenjtorët vërtet do të qëndrojnë të vendosur ndaj 
trysnive dhe joshjeve të botës; që ata vërtet do të vendosin të parat 
në jetën e tyre gjërat e mbretërisë së Perëndisë; që ata sigurisht do 
të jenë të vërtetë ndaj çdo besimi dhe do të mbajnë çdo besëlidhje.
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Lutem për brezin e ri dhe brezin që po rritet, që ata vërtet do t’i 
mbajnë mendjen dhe trupat e tyre të pastër – të lirë nga imoraliteti, 
nga abuzimi i drogës dhe nga shpirti i kryengritjes dhe i kundërshti-
mit të hapur ndaj mirësjelljes, që po e përfshin tokën.

Ati ynë, derdhe Shpirtin tënd mbi këta fëmijë të tu, që ata të 
mund të ruhen nga rreziqet e botës dhe të mbahen të pastër e të 
dëlirë, kandidatë të aftë për t’u kthyer në praninë tënde dhe për të 
jetuar me ty.

Dhe le të jetë kujdesi yt ruajtës me të gjithë ata që kërkojnë fy-
tyrën tënde dhe që ecin përpara teje me integritetin moral të shpir-
trave të tyre, që ata të mund të jenë drita për botën, mjete në duart 
e tua për të bërë të ndodhin qëllimet e tua në tokë.24

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Ndërsa	lexoni	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	Smithit”,	mendoni	rreth	

sfidave që të rinjtë hasin sot kur prindërit ose udhëheqësit e tyre 
të rritur nuk janë me ta. Çfarë mund të bëjmë për ta ndihmuar 
rininë që të qëndrojë besnike në situata të tilla?

•	 Cilat	janë	disa	bekime	që	na	vijnë	kur	i	zbatojmë	urdhërimet	e	
përmendura në pjesën 1?

•	 Si	mund	t’i	përdorni	mësimet	në	pjesën	2	për	ta	ndihmuar	dikë	
që është tërhequr nga gjërat e botës? Si mund të gjemë “paqe në 
zemrat tona, pavarësisht nga trazirat dhe shqetësimet e botës”?

•	 Si	mund	t’i	ndihmojnë	shembujt	tanë	të	tjerët	që	t’i	braktisin	
udhët e botës? (Shih pjesën 3.) Kur e keni parë fuqinë e shem-
bullit të drejtë? Mendoni për atë që mund të bëni për të dhënë 
një shembull të drejtë për familjen tuaj dhe për të tjerët.

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 6:24; Marku 8:34–36; Gjoni 14:27; Filipianëve 2:14–15; 

Moroni 10:30, 32
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Ndihmë për Mësimdhënien
“Ju mund të shprehni dashuri për ata që u jepni mësim duke i 

dëgjuar me vëmendje dhe duke qenë sinqerisht të interesuar mbi 
jetën e tyre. Dashuria si e Krishtit ka forcën të zbusë zemra dhe t’i 
ndihmojë njerëzit të jenë pranues ndaj pëshpërimave të Shpirtit” 
(Teaching, No Greater Call, [1999], f. 46).
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Dashuria dhe Kujdesi për të 
Gjithë Fëmijët e Atit Tonë

“Unë mendoj se nëse të gjithë njerëzit do ta dinin 
dhe do ta kuptonin se cilët janë, dhe do të kishin 

parasysh burimin hyjnor nga i cili erdhën, . . . ata 
do të kishin ndjenja shpirtmirësie dhe lidhjeje të afërt 
me njëritjetrin që do ta ndryshonin gjithë mënyrën 

e tyre të jetesës dhe do të sillnin paqe në tokë.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Jozef Filding Smith i Riu Dhe Xhon J. Stjuart vërejtën: “Është te 
gjërat e vogla përkujdesëse në jetë ku Jozef Filding Smithi i vër-
tetë mund të shihet më qartë”. Atëherë ata treguan tre shembuj të 
“ gjërave të vogla përkujdesëse” që ai kishte bërë:

“Një ditë, në një konferencë kishe në Tabernakullin Mormon në 
Sheshin e Tempullit, një djalë 12-vjeçar, i emocionuar që ishte atje 
për herë të parë, kishte ardhur herët që të siguronte një ndenjëse 
përpara. . . . Pikërisht përpara se mbledhja të fillonte dhe kur të 
gjitha ndenjëset ishin zënë, një shoqërues i kërkoi djalit ta linte 
ndenjësen në mënyrë që një Senator i Shteteve të Bashkuara i ar-
dhur së fundi të mund të ulej. Butësisht djali pranoi dhe qëndroi në 
korridor, i zhgënjyer, i turpëruar dhe në lot.” Presidenti Jozef Smith 
“e vuri re të riun dhe i bëri shenjë të vinte [te presidiumi]. Kur djali 
i tha atij çfarë i kishte ndodhur, ai tha: ‘Ai shoqërues nuk kishte të 
drejtë të ta bënte këtë. Por ulu këtu, pranë meje’, dhe ndau ndenjë-
sen e tij me të, në mes të apostujve të Kishës. 

“Një ditë ndërsa po intervistonte një grup të rinjsh që largohe-
shin në misione dyvjeçare për Kishën, [ai] vuri re një djalë ferme që 
ishte caktuar për në Kanadanë lindore. ‘Bir, është ftohtë atje. A ke 
një pallto të mirë të ngrohtë?’ ‘Jo zotëri, nuk kam.’ Ai e mori djalin 
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“Por Pjetri tha: ‘Unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam po ta jap:  
Në emër të jezu Krishtit Nazarenas, çohu dhe ec!’” (Veprat e apostujve 3:6).
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matanë rrugës për në një dyqan të madh dhe i bleu pallton më të 
ngrohtë që gjendej.”

“Ditën që u mbështet në konferencë si president i Kishës, një 
vajzë e vogël e çau shtegun nëpër turmë pas mbledhjes dhe arriti të 
kapte dorën e tij. Aq i prekur ishte ai nga gjesti saqë u përkul poshtë 
dhe e mori fëmijën në krahët e tij. Ai mësoi se emri i saj ishte Venus 
Hobs, . . . së shpejti do të mbushte katër vjeç. Në ditëlindjen e saj 
Venusi mori një thirrje telefonike befasuese: Jozef Filding  Smithi dhe 
bashkëshortja e tij duke telefonuar së largu për t’i kënduar vajzës 
‘Shumë Urime për Ty’.” 1

Këto veprime shpirtmirësie nuk ishin ndodhi të veçuara por pjesë 
e një modeli të tërë jetës. Presidenti Smith ishte “një burrë me ëmbëlsi 
dhe dhembshuri të madhe. Jeta e tij ishte me shembuj të përsëri-
tur njëri pas tjetrit të të ndihmuarit të nevojtarëve, ngushëllimit të të 
brengosurve, këshillës ndaj të pështjelluarve dhe i mishërimit të asaj 
dashurie hyjnore që është ‘dashuria e pastër e Krishtit’. [Moroni 7:47.]” 2

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Me njohurinë se Perëndia është Ati i të gjithë njerëzve, 
ne dëshirojmë t’i duam dhe t’i bekojmë të tjerët.

Unë mendoj se nëse të gjithë njerëzit do ta dinin dhe do ta kup-
tonin se cilët janë, dhe do të ishin në dijeni për burimin hyjnor nga 
i cili erdhën, dhe për potencialin e pafundmë që është pjesë e tra-
shëgimisë së tyre, ata do të kishin ndjenja shpirtmirësie dhe lidhjeje 
afërsie për njëri-tjetrin që do ta ndryshonin gjithë mënyrën e tyre të 
jetesës dhe do të sillnin paqe në tokë.

Ne besojmë në dinjitetin dhe prejardhjen hyjnore të njeriut. Be-
simi ynë bazohet në faktin se Perëndia është Ati ynë dhe që ne jemi 
fëmijët e Tij, dhe që të gjithë njerëzit janë vëllezër dhe motra në të 
njëjtën familje të përjetshme.

Si anëtarë të kësaj familjeje, ne banonim me Të përpara se të 
hidheshin themelet e kësaj toke, dhe Ai shuguroi dhe krijoi planin 
e shpëtimit nga i cili ne fituam privilegjin e ecjes dhe të përparimit 
ndërsa përpiqemi ta realizojmë.
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Perëndia që ne adhurojmë është një Qenie i përlëvduar tek i Cili 
qëndron e gjithë fuqia dhe përsosja, dhe Ai ka krijuar njeriun sipas 
shëmbëlltyrës dhe pamjes së Vet, me ato karakteristika dhe cilësi 
që ka Ai Vetë.

Pra, besimi ynë te dinjiteti e fati i njeriut është një pjesë thelbë-
sore edhe e teologjisë sonë edhe e mënyrës sonë të jetës. Është 
vetë baza e mësimdhënies së Zotit tonë që “urdhërimi i parë dhe 
i madhi” është: “Duaje Zotin, Perëndinë tënde me gjithë zemrën 
tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde”; dhe 
urdhërimi i dytë i madh është: “Ti do ta duash të afërmin tënd porsi 
vetveten”. (Shih Mateu 22:37–39.)

Për shkak se Perëndia është Ati ynë, ne kemi një dëshirë të na-
tyrshme ta duam dhe t’i shërbejmë Atij dhe të jemi anëtarë të denjë 
të familjes së Tij. Ne ndiejmë një detyrim që të bëjmë atë që ai do 
që ne të bëjmë, t’i mbajmë urdhërimet e Tij dhe të jetojmë në për-
puthje me standardet e ungjillit të Tij – të cilët janë të gjithë pjesë 
thelbësore të adhurimit të vërtetë.

Dhe ngaqë të gjithë njerëzit janë vëllezërit tanë, ne kemi një dë-
shirë që t’i duam dhe t’i bekojmë dhe të shoqërohemi me ta – dhe 
edhe këtë ne e pranojmë si pjesë thelbësore të adhurimit të vërtetë.

Prandaj, çdo gjë që bëjmë në Kishë përqendrohet rreth ligjit të 
shenjtë që ne duhet ta duam dhe ta adhurojme Perëndinë dhe t’u 
shërbejmë bashkëqenieve tona.

Nuk është çudi, atëherë, që si kishë e tillë dhe si njerëz ne kemi 
një shqetësim të thellë dhe të qëndrueshëm për mirëqenien e të 
gjithë fëmijëve të Atit tonë. Ne kërkojmë mirëqenien e tyre materiale 
dhe shpirtërore krahas tonës. Ne lutemi për ta siç bëjmë për veten 
dhe përpiqemi të jetojmë në një mënyrë të tillë që, duke parë punët 
tona të mira, ata të mund të marrin shkas të përlëvdojnë Atin tonë 
që është në qiell. [Shih Mateu 5:16.] 3

2
Ndërsa e duam dhe e mbështesim njëri-tjetrin në 

Kishë, ne bëhemi një fuqi për të mirë në botë.

“Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia.” [Gjoni 14:15.]

Këto fjalë iu drejtuan nga Mësuesi dishepujve të Tij vetëm pak 
orë përpara vdekjes së Tij, ndërsa ai i mblodhi për të ngrënë darkën 
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e fundit dhe t’u jepte udhëzimin e fundit përpara se t’i duhej të 
vuan te për mëkatet e botës. Në po atë rast, dhe pak përpara se të 
qenë bërë këto vërejtje, ai përmendi të njëjtën temë, kur tha:

“Djema, edhe për pak kohë jam me ju; ju do të më kërkoni, por 
ashtu siç u kam thënë Judenjve: ‘Atje ku po shkoj unë ju nuk mund 
të vini’. Kështu tani po ju them edhe juve. Po ju jap një urdhërim të 
ri: ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kam dashur, ashtu edhe ju ta 
doni njëri-tjetrin.” [Gjoni 13:33–34.] . . .

. . . Ne nuk jemi thjesht miq; ne jemi vëllezër dhe motra, fëmijët 
e Perëndisë, të cilët kanë dalë, siç kam thënë, nga bota për t’u futur 
në besëlidhje, për të respektuar ligjet e Tij dhe për t’u qëndruar të 
gjitha gjërave që na janë dhënë nëpërmjet frymëzimit. Ne urdhëro-
hemi ta falim njëri-tjetrin. “Një urdhërim të ri”, tha Zoti, dhe përsëri 
si shumë urdhërime të tjera ai është aq i vjetër sa përjetësia. Nuk ka 
pasur kurrë një kohë që ai urdhërim të mos ekzistonte dhe të mos 
ishte thelbësor për shpëtimin, dhe përsëri ai është gjithmonë i ri. Ai 
nuk vjetrohet kurrë, sepse ai është i vërtetë.4

Unë besoj se është detyra jonë solemne që ta duam njëri-tjetrin, 
të besojmë te njëri-tjetri, të kemi besim te njëri-tjetri, që është detyra 
jonë të mos i vërejmë gabimet dhe dështimet e njëri-tjetrit, dhe të mos 
i zmadhojmë ato në sytë tanë, as përpara syve të botës. Nuk duhet të 
ketë kritika, as thashetheme, as të folur me ligësi kundër njëri-tjetrit 
në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ne 
duhet të jemi të vërtetë me njëri-tjetrin dhe ndaj çdo parimi të fesë 
sonë dhe të mos jemi ziliqarë për njëri-tjetrin. Ne nuk duhet të jemi 
xhelozë për njëri-tjetrin, as të inatosur me njëri-tjetrin dhe nuk duhet 
të shfaqet në zemrën tonë ndjenja që ne nuk do t’i falim njëri-tjetrit 
shkel jet. Nuk duhet të ketë asnjë ndjenjë në zemrat e fëmijëve të Pe-
rëndisë për mosfalje ndaj çfarëdo njeriu, pavarësisht se cili mund të 
jetë ai. . . .

. . . Ne nuk duhet të ushqejmë ndjenja kundër njëri-tjetrit, por 
të kemi një ndjenjë faljeje dhe dashurie prej vëllai e motre për 
njëri-tjetrin. Le të kujtojë secili prej nesh dështimet dhe dobësitë e 
veta personale dhe të përpiqet t’i korrigjojë ato. Ne nuk kemi arritur 
ende në gjendje përsosmërie, është vështirë të pritet që ne do ta 
arrijmë në këtë jetë, dhe përsëri, me ndihmën e Frymës së Shenjtë, 
është e mundur që ne të qëndrojmë të bashkuar tok duke i parë 
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drejtpërdrejt e duke i mposhtur mëkatet dhe mangësitë tona. Nëse 
do ta bëjmë këtë, duke i respektuar të gjitha urdhërimet e Zotit, 
ne do të jemi një fuqi për të mirë në botë; ne do të trondisim dhe 
mposhtim çdo ligësi, të gjithë kundërshtimin ndaj të vërtetës, dhe 
do të bëjmë të vijë drejtësia mbi faqen e dheut. Sepse ungjilli do të 
përhapet dhe njerëzit në botë do të ndiejnë ndikimin që do të për-
hapin njerëzit e Sionit dhe do të priren më shumë për t’u penduar 
për mëkatet e tyre dhe për të pranuar të vërtetën.5

3
Ne shprehim dashuri për bashkëqeniet 

tona duke u shërbyer atyre.

Shpëtimtari erdhi në botë për të na mësuar ta duam njëri-tjetrin 
dhe ndërsa ai mësim i madh u tregua me vuajtjen dhe vdekjen e Tij 
madhështore që ne të mund të jetojmë, a nuk duhet ta shprehim 
ne dashurinë tonë për bashkëqeniet tona nëpërmjet shërbimit të 
dhënë për ta? . . .

Shërbimi duhet të jepet në emër të të tjerëve. Ne duhet të shtrijmë 
dorën ndihmëse te fatkeqët, tek ata që nuk e kanë dëgjuar të vër-
tetën dhe janë në errësirë shpirtërore, te nevojtarët, te të shtypurit. 
A po dështoni? Le të mendojmë për fjalët e poetit, Uill L. Tomson. 
. . . Poema fillon kështu:

Kur u shtrijmë një dorë ndihme të tjerëve, ne tregojmë dashurinë tonë për ta.
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“A kam bërë ndonjë të mirë në botë sot?
E ndonjë nevojtar a e kam ndihmuar?
A e kam nxitur të trishtuarin,
A e kam bërë dikë të ndihet i gëzuar?
Nëse jo, vërtet kam dështuar.” [Hymns, nr. 223.] 6

Misioni ynë është për të gjithë botën – për paqe, dhe shpresë, 
dhe lumturi, dhe shpëtim material dhe të përjetshëm të të gjithë 
fëmijëve të Atit tonë. . . . Me të gjithë fuqitë e mia bindëse unë e 
nxis këtë popull që të vazhdojë ta ndihmojë dhe ta bekojë jetën e 
të gjithë fëmijëve të Atit tonë kudo.7

4
Ne duhet t’i vlerësojmë dhe t’i duam njerëzit siç janë.

Kur isha djalosh, kishim një pelë me emrin Xhuni. Ajo ishte një 
nga kafshët më inteligjente që kisha parë ndonjëherë. Ajo dukej 
thuajse njeri në aftësinë e saj. Nuk mund ta mbaja të kyçur në stallë 
sepse ajo vazhdimisht e zgjidhte rripin te dera e stallës së saj. Unë e 
kisha zakon ta vendosja rripin të lidhur te gjysmëdera e stallës mbi 
pjesën më të lartë të vendit, por ajo thjesht e hiqte atë me hundën 
dhe dhëmbët e saj. Atëherë, ajo dilte jashtë në oborr.

Në oborr ishte një çezmë për të mbushur koritën me ujë për kaf-
shët tona. Xhuni e hapte këtë me dhëmbët e saj dhe pastaj e linte 
ujin të rridhte. Babai im kapej me mua ngaqë nuk mund ta mbaja 
në stallë atë pelë. Ajo nuk ikte kurrë; ajo thjesht hapte ujin dhe pa-
staj vinte rrotull oborrit ose në livadh apo nëpër kopsht. Në mes të 
natës, unë do të dëgjoja ujin që rridhte dhe pastaj do të më duhej 
të ngrihesha dhe ta mbyllja dhe ta mbyllja Xhunin përsëri.

Babai im thoshte se pela dukej më e zgjuar sesa unë. Një ditë ai 
vendosi ta mbyllte brenda në mënyrë të tillë që ajo të mos mund të 
dilte. Ai mori një rrip që zakonisht lakohej mbi pjesën më të lartë të 
vendit dhe e shtrëngoi rreth vendit dhe poshtë një shtylle tërthore, 
dhe pastaj tha: “Zonjushë, le të të shohim si do të dalësh prej andej 
tani!” Babai im dhe unë u larguam nga stalla dhe filluam të ecnim 
për te shtëpia; dhe përpara se të arrinim, Xhuni ishte përbri nesh. 
Ajo pastaj shkoi dhe hapi ujin përsëri.

Unë thashë se tani, ndoshta, ajo ishte thuajse po aq e zgjuar sa 
secili prej nesh. Ne thjesht nuk mund ta ndalonim Xhunin që të mos 
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dilte nga stalla e saj. Por kjo nuk do të thoshte se ishte e keqe, sepse 
ajo nuk ishte. Babai nuk kishte ndërmend ta shiste apo këmbente, 
ngaqë ajo kishte aq shumë cilësi të tjera të mira që ia mbulonin 
këtë të metë të vogël.

Pela ishte po aq e besueshme dhe e sigurt në tërheqjen e kalo-
shinës sonë siç ishte e aftë të dilte nga stalla. Dhe kjo ishte e rëndë-
sishme, sepse Nëna ishte një mamí e licensuar. Kur ajo thirrej për 
një lehoni në luginë, zakonisht në mes të natës, unë do të duhej të 
çohesha, të merrja fenerin dhe ta vija Xhunin në kaloshinë.

Unë isha vetëm rreth dhjetë apo njëmbëdhjetë vjeçar atëherë; 
dhe ajo pelë duhej të ishte edhe e butë edhe mjaft e fortë që të na 
çonte mua dhe Mamanë kudo në luginë, në të gjitha llojet e motit. 
Gjithsesi, një gjë që kurrë nuk mund ta kuptoj, ishte përse shumica 
e bebeve duhej të lindnin natën dhe aq shumë prej tyre në dimër.

Shpesh unë do të prisja në kaloshinë për Mamanë, dhe atëherë 
ishte e këndshme të kishe shoqërinë e Xhunit të butë plakë. Kjo 
përvojë me këtë pelë ishte shumë e mirë për mua, sepse herët në 
jetë m’u desh të mësoja ta doja dhe ta vlerësoja atë siç ishte. Ajo 
ishte një pelë e mrekullueshme me vetëm disa zakone të këqija. 
Njerëzit janë po njësoj. Asnjë nga ne nuk është i përsosur; përsëri 
secili prej nesh po përpiqet të bëhet i përsosur, madje si Ati ynë në 
qiell. Ne duhet t’i vlerësojmë dhe t’i duam njerëzit siç janë.

Mund t’ju duhet ta kujtoni këtë kur i vlerësoni prindërit apo 
mësuesit tuaj apo udhëheqësit e lagjes dhe të kunjit apo miq – apo 
vëllezër dhe motra. Ky mësim ka qëndruar gjithmonë me mua – për 
të parë të mirën te njerëzit madje edhe pse po përpiqemi t’i ndih-
mojmë të kapërcejnë një apo dy zakone të këqija. . . .

Unë mësova herët në jetë që t’i dua dhe jo t’i gjykoj të tjerët, duke 
u përpjekur gjithmonë t’i kapërcej të metat e mia.8

5
Kur ne e duam Zotin me gjithë zemrën tonë 

dhe fqinjët tanë si veten tonë, ne jemi në 
përputhje me të gjithë ligjin e shenjtë.

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

Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është: ‘Duaje të afërmin tënd 
porsi vetveten’.

Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët.” (Mateu 
22:37–40.)

Me fjalë të tjera, gjithçka që është zbuluar për shpëtimin e njeriut 
nga fillimi deri në kohën tonë është e përcaktuar, përfshirë këtu 
dhe një pjesë e këtyre dy ligjeve të mëdhenj. Nëse ne e duam Zotin 
me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin dhe me gjithë mendjen, dhe të 
afërmit tanë si veten, atëherë nuk ka më për t’u dëshiruar. Atëherë 
ne do të jemi në përputhje me tërë ligjin e shenjtë. Nëse do të do-
nim të jetojmë sipas këtyre dy urdhërimeve të mëdha – dhe duhet 
të bëjmë kështu e në fund të fundit nëse jemi të denjë të jetojmë 
në praninë e Perëndisë – atëherë ligësia, xhelozia, ambicia, lakmia, 
gjakderdhja dhe të gjithë mëkatet e çdo natyre do të largohen nga 
toka. Atëherë do të vinte një ditë paqeje dhe lumturie të përjetshme. 
Çfarë ditë e lavdishme që do të ishte! Na është dhuruar arsyetim 
i mjaftueshëm që të dimë se një gjendje e tillë është shumë e dë-
shiruar dhe do të vendoste midis njerëzve Atësinë e Perëndisë dhe 
vëllazërinë e përsosur të njeriut.

. . . A mund të themi se ne e duam Zotin me gjithë shpirt? A 
mund të themi se jemi aq të shqetësuar për mirëqenien e të afërmit 
tonë siç jemi për tonën? 9

Le ta duam Zotin sepse ky është themeli i të gjitha gjërave. Ky 
është urdhërimi i parë, dhe urdhërimi i dytë, të duam të afërmit tanë 
si veten tonë, është po ashtu, dhe kur e kemi bërë këtë, ne kemi 
zbatuar ligjin, sepse nuk ka gjë që do të mbetet pa u bërë.10

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Merrini	parasysh	“gjërat	e	vogla	të	përkujdesjes”	që	Preside-

nti Jozef Filding Smith bëri për të tjerët (shih “Nga Jeta e Jozef   
 Fil ding Smith”). Çfarë mund të bëjmë për të vendosur shembuj 
të ngjashëm shpirtmirësie në jetën tonë?
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•	 Si	munden	doktrinat	në	pjesën	1	të	na	ndihmojnë	të	jemi	të	mirë	
dhe të dashur ndaj atyre që na rrethojnë?

•	 Çfarë	ju	bën	përshtypje	nga	këshilla	e	Presidentit	Smith	në	pje-
sën 2? Përse mendoni se do të jemi “një fuqi në botë për të mirë” 
ndërsa e ndjekim këtë këshillë?

•	 Çfarë	ka	bërë	Jezu	Krishti	për	të	“na	mësuar	ta	duam	njëri 
tjetrin”? (Shih pjesën 3.) Në çfarë mënyrash mund ta ndjekim 
shembullin e Tij?

•	 Rishikojeni	historinë	rreth	pelës	Xhuni	(shih	pjesën	4).	Përse	men
doni se është e rëndësishme “t’i vlerësosh dhe t’i duash njerëzit siç 
janë”? Çfarë mund të bëjmë që të shohim të mirën te të tjerët edhe 
nëse po përpiqemi t’i ndihmojmë të kapërcejnë zakone të këqija?

•	 Çfarë	do	të	thotë	për	ju	të	mbani	urdhërimet	te	Mateu	22:37–40?	
(Për disa shembuj, shih pjesën 5.) Përse jemi “në përputhje me 
tërë ligjin e shenjtë” kur mbajmë këto urdhërime?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Veprat e Apostujve 17:28–29; Romakëve 8:16–17; 1 Gjonit 4:18–

21; Mosia 2:17; 18:8–10; Moroni 7:45–48

Ndihmë për Mësimdhënien
Merrni parasysh t’i ftoni pjesëmarrësit të lexojnë nëntitujt te kapi-

tulli dhe të zgjedhin një pjesë që është domethënëse për ta apo fa-
miljen e tyre. Ftojini ata të studiojnë mësimet e Presidentit Smith në 
atë pjesë, duke përfshirë çdo pyetje përkatëse në fund të kapitullit. 
Pastaj kërkojuni anëtarëve të klasës të tregojnë atë që kanë mësuar.

Shënime
 1. Te Jozef Filding Smith i Riu dhe John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith, (1972), 10–11.

 2. S. Perry Lee, “Church Expresses Devo-
tions to President Smith,” Church News, 
14 korrik 1956, f. 2.

 3. Në Conference Report, prill 1970, 
f. 4–5.

 4. Në Conference Report, tetor 1920, 
f. 53–55.

 5. Në Conference Report, prill 1915, 
f. 119–120.

 6. Në Conference Report, prill 1968, f. 12.
 7. Në Conference Report, prill 1970, f. 4.
 8. “My Dear Young Fellow Workers,” New 

Era, janar 1971, f. 4–5.
 9. Në Conference Report, prill 1943, f. 12.
 10. Në Conference Report, tetor 1920, f. 59.
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Shpallja e Ungjillit në Botë

“Ne i kemi shijuar frytet e ungjillit dhe e dimë se 
janë të mira, dhe dëshirojmë që të gjithë njerëzit 

do të marrin të njëjtat bekime dhe të njëjtin shpirt 
që është derdhur me kaq bollëk mbi ne.” 

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Jozef Filding Smith dhe gruaja e tij, Luia, nuk u çuditën kur morën 
një letër, të nënshkruar nga Presidenti Lorenco Snou, që e caktonte 
Jozefin të shërbente një mision me kohë të plotë. Në ato ditë të 
hershme të Kishës, burrat e martuar shpesh shërbenin larg shtëpisë. 
Pra, kur ajo letër mbërriti më 17 mars 1899, rreth një muaj përpara 
përvjetorit të tyre të parë të martesës, Jozefi dhe Luia e pranuan 
mun dësinë me besim dhe kurajë, të përzier me trishtim nga men-
dimi se do ndaheshin për dy vjet. 

Plaku Smith shërbeu në Angli, rreth 4.700 milje (gati 7.600 km) 
nga shtëpia. Ai dhe Luia i dërgonin shpesh letra njëri-tjetrit – letra të 
mbushura me shprehje dashurie dhe dëshmi. Në një nga letrat e para 
të Plakut Smith për Luinë ai shkroi: “E di se puna që jam thirrur të 
bëj është puna e Perëndisë ose nuk do të qëndroja këtu as edhe një 
minutë, jo, nuk do ta kisha lënë shtëpinë. Por e di se lumturia jonë 
varet nga besnikëria ime ndërsa jam këtu. Unë duhet të jem i gatshëm 
të bëj kaq shumë për dashurinë ndaj njerëzimit, kur Shpëtimtari ynë 
mundi të vuante ashtu siç vuajti për ne. . . . Unë jam në duart e Atit 
tonë Qiellor dhe ai do të kujdeset për mua dhe do të më mbrojë nëse 
bëj vullnetin e tij. Dhe ai do të jetë me ty ndërsa unë jam larg, dhe do 
të kujdeset për ty e do të të mbrojë në të gjitha gjërat.” 1

Plaku Smith dhe shokët e tij misionarë ishin shërbëtorë të për-
kushtuar të Zotit. Në një letër drejtuar Luisë, ai raportoi se, çdo 
muaj, ai dhe misionarë të tjerë shpërndanin rreth 10.000 pamfleta, 
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Plaku jozef filding Smith në 1910-ën, pak pasi u shugurua apostull
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ose broshura, dhe vizitonin rreth 4.000 shtëpi. Megjithatë, ai e vijoi 
këtë raport me një vërejtje të matur: “Nuk besoj se është lexuar një 
ose më shumë se një pamflet nga njëqind prej tyre” 2. Gjatë kohës 
që Plaku Smith ishte në Angli, shumë pak njerëz atje e pranuan 
mesazhin e ungjillit të rivendosur. Në dy vitet e tij të shërbimit, “ai 
nuk pati as edhe një të kthyer në besim, nuk pati mundësinë të 
kryente as edhe një pagëzim, megjithëse konfirmoi një të kthyer në 
besim” 3. Duke mos pasur mundësinë të shihte shumë rezultate të 
punës së tij, ai gjeti ngushëllim në njohurinë se ai po bënte vullnetin 
e Zotit dhe se po ndihmonte që t’i përgatiste njerëzit, të cilët mund 
ta merrnin ungjillin më vonë në jetën e tyre. 

Për rreth dy javë të misionit të tij, Plaku Smith u shtrua në spital me 
katër misionarë të tjerë. Të pesë pleqtë [misionarët] ishin prekur nga 
lia, prandaj ata u mbajtën në karantinë për të parandaluar përhapjen 
e sëmundjes. Megjithëse Plaku Smith e quajti qëndrimin e tyre një 
“burgosje”, ai dhe shokët e tij bënë çfarëdo punë misionare që mund 
të bëhej. Ata madje e ndanë ungjillin me personelin e spitalit. Në fund 
të izolimit të tyre, Plaku Smith shkroi raportin vijues në ditarin e tij: 
“Ne jemi bërë miq me infermieret dhe të tjerë që na vizituan gjatë 
burgosjes tonë. Shumë herë kemi pasur biseda me ta rreth ungjillit; 
gjithashtu iu lamë libra që t’i lexonin. Kur u larguam nga spitali ne 
kënduam një apo dy himne, të cilat midis të tjerash, iu bënë përshty-
pje atyre që i dëgjuan, sepse i lamë me lot në sytë e tyre. Mendoj se 
kemi lënë përshtypje të mirë në spital, veçanërisht tek infermieret, të 
cilat rrëfejnë se ne nuk jemi njerëzit që ato menduan se ne ishim dhe 
[se] tani do të na mbrojnë gjatë gjithë kohës.”4

Plaku Smith e përfundoi misionin e tij në qershor 1901. Shtatë-
dhjetë vjet më vonë, ai u kthye në Angli si President i Kishës për të 
kryesuar në një konferencë zone. Deri në atë kohë, farat që kishin 
mbjellë ai dhe të tjerët, kishin mbirë e lulëzuar. Ai u gëzua që shihte 
kaq shumë shenjtorë britanikë të vinin në mbledhje. 5 Ai tha: “Disa 
kunje të Sionit, një tempull që i është përkushtuar Zotit, një numër 
i konsiderueshëm ndërtesash për lagjet dhe kunjet, dhe një punë 
misionare goxha e suksesshme – të gjitha dëshmojnë për faktin se 
Kisha po piqet në Britaninë e Madhe”. Dhe ai tha se ky përparim në 
Britaninë e Madhe ishte një shembull i asaj që do të ndodhte kudo 
nëpër botë. Ai shpalli se ungjilli është për të gjithë njerëzit dhe se 
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“Kisha do të themelohet kudo, në të gjitha kombet, madje deri në 
fundet e tokës, përpara ardhjes së dytë të Birit të Njeriut” 6.

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Vetëm ne e kemi plotësinë e ungjillit të rivendosur, dhe 
dëshirojmë që të gjithë njerëzit të marrin të njëjtin bekim.

Në urtësinë e tij të pafundme dhe për të përmbushur besëlidhjet 
e premtimet e bëra profetëve të lashtë, Zoti ka rivendosur në këto 
ditë të fundit plotësinë e ungjillit të tij të përjetshëm. Ky ungjill është 
plani i shpëtimit. Ai u shugurua dhe u themelua në këshillat e për-
jetësisë, përpara se të hidheshin themelet e kësaj toke, dhe është 
zbuluar sërish në kohën tonë për shpëtimin dhe bekimin e të gjithë 
fëmijëve të Atit tonë kudo. . . .

Pothuaj gjashtëqind vjet përpara Krishtit – d.m.th., ardhjes së 
tij – profeti i madh Nefi i tha popullit të tij: “. . . ka një Perëndi dhe 
një Bari në tërë tokën.

Dhe koha vjen që ai do t’u shfaqet të gjitha kombeve. . . .” (1 Nefi 
13:41–42.)

Ajo ditë e premtuar tani po agon. Kjo është koha e caktuar për 
predikimin e ungjillit në të gjithë botën dhe për ngritjen e mbretë-
risë së Zotit në çdo komb. Ka njerëz të mirë dhe të drejtë në të gji-
tha kombet që do t’i përgjigjen së vërtetës; që do të vijnë në Kishë; 
dhe që do të bëhen dritë për të udhëhequr vetë popullin e tyre. . . .

. . . Ungjilli është për të gjithë njerëzit dhe Zoti pret nga ata që e 
pranojnë atë, t’i jetojnë të vërtetat e tij dhe t’ia ofrojnë ato njerëzve 
të kombit dhe gjuhës së tyre. 

Kështu që tani, në shpirtin e dashurisë dhe vëllazërisë, ne i ftojmë 
të gjithë njerëzit kudo t’ua vënë veshin fjalëve të jetës së përjetshme 
të zbuluara në këtë kohë nëpërmjet Profetit Jozef Smith dhe bashkë-
punëtorëve të tij. 

Ne i ftojmë fëmijët e tjerë të Atit tonë të “[vijnë] te Krishti dhe [të] 
përsos[en] në të”, dhe t’i mohojnë vetes “çdo ligësi”. (Moroni 10:32.)

Ne i ftojmë ata të besojnë në Krisht dhe ungjillin e tij, të vijnë në 
kishën e tij dhe të jenë një me shenjtorët e tij. 
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Ne i kemi shijuar frytet e ungjillit dhe e dimë se janë të mira, dhe 
dëshirojmë që të gjithë njerëzit do të marrin të njëjtat bekime dhe 
të njëjtin shpirt që është derdhur me kaq bollëk mbi ne.7

E kuptoj që ka njerëz të mirë dhe të devotshëm midis të gjitha 
sekteve, grupeve dhe besimeve, dhe ata do të bekohen e shpërble-
hen për të gjithë të mirën që bëjnë. Por qëndron fakti se vetëm ne 
e kemi plotësinë e atyre ligjeve dhe ordinancave të cilat i përgatisin 
njerëzit për plotësinë e shpërblimit në banesat lart. Dhe ndaj ne u 
themi njerëzve të mirë dhe fisnikë, të drejtë dhe të devotshëm kudo: 
“Mbajeni gjithë të mirën që keni; kapuni pas çdo parimi të vërtetë 
që tani është i juaji; por ejani dhe merrni nga drita dhe njohuria e 
mëtejshme, të cilën ai Perëndi që është i njëjti dje, sot dhe përgjith-
monë po e derdh sërish mbi popullin e tij” 8.

Lutem që qëllimet e Zotit në tokë, si brenda edhe jashtë Kishës, të 
mund të ndodhin shpejt; që ai do t’i bekojë shenjtorët e tij besnikë; 
dhe që zemrat e një morie njerëzish që kërkojnë të vërtetën dhe zem-
rat e të cilëve janë të drejta para Zotit, të mund të bëhen trashëgues 
të plotësisë së bekimeve të ungjillit të rivendosur bashkë me ne. 9

2
Të gjithë anëtarët e Kishës kanë përgjegjësi 
për të përdorur forcën, energjinë, mjetet dhe 

ndikimin e tyre për të shpallur ungjillin. 

Kemi dëgjuar se ne të gjithë jemi misionarë. . . . Ne të gjithë jemi 
veçuar, jo me anë të vënies së duarve; ne nuk kemi pasur një thirr je 
të veçantë; ne nuk jemi thirrur individualisht për të bërë punë mi-
sionare, por si anëtarë të Kishës, duke ia zotuar veten tonë përpari-
mit të ungjillit të Jezu Krishtit ne bëhemi misionarë. Kjo është pjesë 
e përgjegjësisë së çdo anëtari të Kishës. 10

Me një zemër plot dashuri për të gjithë njerëzit, unë u kërkoj anë-
tarëve të Kishës që të mësojnë dhe ta jetojnë ungjillin, dhe të përdo-
rin forcën, energjinë dhe mjetet e tyre për shpalljen e tij në botë. Ne 
kemi marrë një urdhër nga Zoti. Ai na ka dhënë një mandat hyjnor. 
Ai na ka urdhëruar të shkojmë përpara me zell të palodhur dhe t’u 
ofrojmë fëmijëve të tij të tjerë ato të vërteta shpëtuese të zbuluara 
Profetit Jozef Smith. 11
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Misioni ynë, them unë, është, për aq sa është brenda mundësive 
tona, të shërojmë, të sjellim në pendim sa më shumë fëmijë të Atit 
tonë në qiell që të jetë e mundur për ne. . . . Ai është një detyrim që 
Zoti e ka vendosur mbi Kishën dhe më veçanërisht mbi kuorumet 
e priftërisë së Kishës, dhe ende ky detyrim i përket çdo shpirti. 12

Ka midis nesh shumë shpirtra të ndershëm që kurrë nuk e kanë 
pranuar mundësinë apo kurrë nuk e kanë marrë mundimin për të 
kërkuar, që të mund t’i gjejnë këto të vërteta të lavdishme, të cilat 
janë bërë të njohura në zbulesat e Zotit. Ata nuk mendojnë për kë-
sisoj gjërash, ata jetojnë midis nesh, ne shoqërohemi me ta dhe jemi 
në kontakt të përditshëm me ta. Ata mendojnë se ne jemi një grup 
njerëzish shumë të mirë, por të çuditshëm në pikëpamjet tona fetare 
dhe si pasojë nuk i kushtojnë vëmendje besimit tonë, dhe prandaj 
kjo punë e madhe misionare që po vazhdon tani në kunjet e Sionit 
është duke mbledhur një korrje të shpirtrave të ndershëm e besnikë 

“Çdo njeri që merr dritën e ungjillit bëhet dritë dhe udhëzues 
për të gjithë ata të cilëve mund t’u japë mësim.”
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pikërisht midis atyre që kurrë më parë nuk e kishin shfrytëzuar 
mundësinë, them unë, që ka qenë e tyre, për të dëgjuar ungjillin. 13

Ne, të cilët e kemi marrë të vërtetën e ungjillit të përjetshëm, nuk 
duhet të kënaqemi me asgjë që është më pak se më e mira, dhe më 
e mira është plotësia e mbretërisë së Atit; dhe për këtë unë shpresoj 
dhe lutem, që ne do të jetojmë dhe japim shembuj drejtësie për të 
gjithë njerëzit që asnjë të mos pengohet, që asnjë të mos gabojë, që 
asnjë të mos largohet nga shtegu i drejtësisë, për shkak të ndonjë 
gjëje që mund të themi apo bëjmë. 14

Ka një ndikim që rrezaton jo vetëm nga individi por edhe nga 
Kisha. Unë besoj se suksesi ynë në botë varet kryesisht nga sjellja e 
shenjtorëve. Nëse do të ishim plotësisht të bashkuar, në mendim, në 
vepra, në punët tona; nëse do ta donim fjalën e së vërtetës, nëse do 
të jetonim sipas mësimeve të saj ashtu si Zoti do të donte që ne të 
jetonim, atëherë do të rrezatonte nga ky komunitet, nga [bashkësitë] 
e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në të gjitha këto komunitete, 
nëpër të gjithë botën, një ndikim që do të ishte i parezistueshëm. 
Më shumë burra dhe gra të ndershme do të ktheheshin në besim, 
sepse Shpirti i Zotit do të shkonte përpara nesh për të përgatitur 
udhën. . . . Nëse ata, ky popull, do t’i mbante urdhërimet e Zotit 
do të ishte një forcë, fuqi e ndikim që do të shkatërronte kundër-
shtimin dhe do t’i përgatiste njerëzit për të marrë dritën e Ungjillit 
të përjetshëm; dhe kur ne nuk arrijmë ta bëjmë atë, ne marrim mbi 
vete një përgjegjësi që është e frikshme në pasojat e saj. 

Si do të ndihem unë ose si do të ndiheshit ju, kur të thirremi për-
para fronit të gjykimit, nëse dikush do të drejtojë gishtin e tij nga unë 
ose ju dhe do të thotë se “nëse nuk do të ishte për veprimet e këtij 
njeriu ose të këtij grupi, unë do ta kisha pranuar të vërtetën, por isha i 
verbër sepse ata, që pretendonin se kishin dritën, nuk e jetuan atë” 15.

Zoti thotë se nëse punojmë në gjithë ditët tona dhe shpëtojmë 
qoftë edhe një shpirt, sa i madh do të jetë gëzimi ynë me të [shih 
DeB 18:15]; nga ana tjetër, sa i madh do të jetë hidhërimi ynë dhe 
dënimi ynë nëse nëpërmjet veprave tona ne kemi larguar një shpirt 
nga kjo e vërtetë! 16

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme, kudo që mund të jenë, janë dhe 
duhet të jenë një dritë për botën. Ungjilli është një dritë që ndriçon 
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në errësirë, dhe çdo njeri që merr dritën e ungjillit, bëhet dritë dhe 
udhëzues për të gjithë ata të cilëve mund t’u japë mësim. 

Përgjegjësia juaj . . . është që të jeni dëshmitarë të gjallë të së 
vërtetës dhe hyjnueshmërisë së punës. Shpresojmë që ju do ta jetoni 
ungjillin dhe do të punoni për shpëtimin tuaj, dhe që të tjerët duke 
parë veprat tuaja të mira të mund udhëhiqen për të lëvduar Atin 
tonë në qiej [shih Mateu 5:16].17

3
Kisha ka nevojë për më shumë misionarë që 

të shkojnë përpara në punën e Zotit.

Ne kemi nevojë për misionarë. . . . Fusha është e gjerë; e korra 
është e madhe; kurse punëtorë janë pak [shih Lluka 10:2]. Në të 
nëjtën mënyrë fusha është e bardhë dhe gati për t’u korrur [shih 
DeB 4:4]. . . .

. . . Misionarët tanë shkojnë përpara. Asnjë fuqi nuk ka mundur 
ta ndalojë punën që ata po bëjnë. Është provuar. U bënë përpjekje 
të mëdha në fillim fare kur kishte vetëm një grusht misionarësh, por 
përparimi i kësaj punë nuk mund të ndalohej. Nuk mund të nda-
lohet tani. Ajo duhet dhe do të shkojë përpara, që banorët e tokës 
të mund të kenë mundësinë për t’u penduar për mëkatet e tyre e 
për të marrë heqje të mëkateve të tyre, dhe për të ardhur në Kishë 
dhe në mbretërinë e Perëndisë, përpara se këto shkatërrime për-
fundimtare të vijnë mbi të ligjtë, sepse atyre u është premtuar. . . .

Dhe këta misionarë, pjesa më e madhe të rinj, të pastërvitur me 
mënyrat e botës, shkojnë përpara me këtë mesazh të shpëtimit dhe 
habisin të madhin dhe të fuqishmin, sepse ata kanë të vërtetën. Ata 
po e shpallin këtë ungjill; i ndershmi dhe i sinqerti po e dëgjojnë 
atë dhe po pendohen për mëkatet e tyre dhe po vijnë në Kishë. 18

Ne shpresojmë ta shohim ditën kur çdo burrë i denjë dhe i kua-
lifikuar shenjtor i ditëve të mëvonshme, do të ketë privilegjin që të 
shkojë përpara në punën e Zotit për të qëndruar si një dëshmitar i 
së vërtetës në kombet e tokës. 

Ne tani kemi shumë dhe mund të përdorim shumë më tepër 
çifte të përkushtuara e të moshuara në këtë kauzë të madhe mi-
sionare, dhe shpresojmë se ata që janë të denjë e të kualifikuar do 
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të vendosin rregull në punët e tyre, dhe do t’u përgjigjen thirrjeve 
për të predikuar ungjillin e do t’i përmbushin detyrimet e tyre në 
mënyrë të pranueshme.

Ne gjithashtu kemi dhe mund të përdorim shumë motra të reja 
në këtë punë, megjithëse ato nuk kanë të njëjtën përgjegjësi si 
vëllezërit, dhe shqetësimi ynë më i madh që u drejtohet motrave 
të reja është që ato të hyjnë në bashkime martesore të duhura në 
tempujt e Zotit. 

Ne i ftojmë anëtarët e Kishës që të ndihmojnë financiarisht për ta 
mbështetur kauzën misionare dhe për të kontribuar me bujari nga 
mjetet e tyre për shpërndarjen e ungjillit. 

Ne i përgëzojmë ata që po shërbejnë kaq trimërisht në kauzën e 
madhe misionare. Jozef Smithi tha: “Pas gjithçkaje që është thënë, 
detyra më e madhe dhe më e rëndësishme është të predikojmë 
Ungjillin” 19.

“Ne i përgëzojmë ata që po shërbejnë kaq trimërisht 
në kauzën e madhe misionare.”



K a P i T U l l i  2 1

276

4
Ne duhet t’i predikojmë doktrinat e shpëtimit siç 
janë shkruar në shkrimet e shenjta, me qartësi 

e thjeshtësi dhe siç udhëhiqemi nga Shpirti. 

Në ditët e hershme të kësaj periudhe ungjillore, Zoti u tha atyre të 
thirrur në shërbesën e tij: “që çdo njeri të mund të flasë në emër të 
Perëndisë, Zotit, madje Shpëtimtarit të botës; . . . Që plotësia e un-
gjillit tim të mund t’u shpallet nga të dobëtit dhe të thjeshtët fundeve 
e botës dhe përpara mbretërve dhe sundimtarëve”. (DeB 1:20, 23.)

Atyre që janë thirrur “që të shkojnë për të predikuar” ungjillin e 
tij dhe të gjithë “pleq[ve], priftërinj[ve] dhe mësues[ve]” të kishës së 
tij, ai u tha: Ata “do t’u mësojnë parimet e ungjillit tim, të cilat janë 
në Bibël dhe në Librin e Mormonit”, dhe shkrime të tjera të shenjta, 
“kur të drejtohen me anë të Shpirtit”. (Shih DeB 42:11–13.)

Si përfaqësues të Zotit, ne nuk jemi thirrur apo autorizuar për të 
dhënë mësim filozofitë e botës apo teoritë spekulative të epokës 
sonë shkencore. Misioni ynë është të predikojmë doktrinat e shpë-
timit me qartësi dhe thjeshtësi siç na janë zbuluar dhe shkruar në 
shkrimet e shenjta. 

Pasi na drejtoi për të dhënë mësim parimet e ungjillit që gjenden 
në veprat standarde, siç udhëhiqemi nga Shpirti, Zoti atëherë bëri 
atë deklaratë të madhe e cila qeveris të gjitha mësimet e ungjillit 
të tij nga çdonjëri në Kishë: “Dhe Shpirti do t’ju jepet me anë të 
lutjes së besimit; dhe nëse nuk e merrni Shpirtin, ju s’duhet të jepni 
 mësim”. (DeB 42:14.)20

5
Ungjilli është shpresa e vetme e botës, e 
vetmja rrugë që do të sjellë paqe në tokë.

A e dini se cila është fuqia më e madhe, faktori më i fuqishëm në 
të gjithë botën, për vendosjen e përhershme të paqes në tokë? Meqë 
e bëra pyetjen do t’i përgjigjem asaj, të paktën do të shpreh pikëpam-
jen time në lidhje me të – duke mos thënë asgjë rreth lëvizjeve të tjera 
në botë. Faktori më i madh në të gjithë botën është fuqia e Priftërisë 
së Shenjtë dhe ajo është në zotërim të shenjtorëve të ditëve të mëvon-
shme. Që nga fillimi, Zoti dërgoi në botë pleqtë [misionarët], duke i 
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urdhëruar ata t’u bënin thirrje njerëzve duke thënë: “Pendohuni, ejani 
në Sion. Besoni në ungjillin tim dhe do të keni paqe”. 

Paqja do të vijë, natyrisht, nëpërmjet drejtësisë vetjake, nëpërmjet 
drejtësisë së Zotit, nëpërmjet mëshirës së Perëndisë, nëpërmjet fu-
qisë që ai do të na japë, me anë të së cilës zemrat tona do të preken 
dhe ne do të kemi dashuri për njëri-tjetrin. Tani, detyra jonë është 
t’i shpallim këto gjëra midis të gjithë njerëzve, t’u bëjmë thirrje të 
vijnë në Sion, ku flamuri është ngritur – flamuri i paqes – dhe të 
marrin nga bekimet e shtëpisë së Zotit dhe ndikimin e Shpirtit të tij 
të Shenjtë që është shfaqur këtu. Dhe dua t’ju them se vetë ne, nëse 
do t’i shërbejmë Zotit, kemi fuqinë e mrekullueshme në lidhje me 
vendosjen e paqes në botë. 

Tani, ne jemi të gatshëm që lëvizje të tjera në këtë drejtim të vazh-
dojnë. Ne jemi në favor të gjithçkaje që do të sjellë paqe në botë; 
por le të mos e harrojmë faktin se ne, shenjtorët e ditëve të mëvon-
shme, nëse do të lidhemi së bashku, dhe do të qëndrojmë si një 
duke i shërbyer Zotit dhe do ta dërgojmë fjalën e jetës së përjetshme 
midis kombeve, sipas gjykimit tim, do të kemi fuqi më të madhe 
për vendosjen e paqes në botë sesa ndonjë forcë tjetër. Jam shumë 
dakord me idenë që është shprehur se Zoti po përdor shumë grupe 
njerëzish; puna e tij nuk kufizohet me shenjtorët e ditëve të mëvon-
shme, sepse ai ka thirrur shumë në shërbimin e tij jashtë Kishës dhe 
u ka dhuruar atyre fuqi, i ka frymëzuar për të bërë punën e tij. . . . 
Megjithatë, vëllezërit e motrat e mia, le të mos e harrojmë faktin se 
ne jemi një fuqi për mirë në tokë e për shpërndarjen e së vërtetës 
dhe vendosjen e paqes midis të gjitha kombeve, fiseve, gjuhëve dhe 
njerëzve.  . . . Misioni ynë ka qenë dhe është: “Pendohuni, sepse 
mbretëria e Perëndisë është pranë”. [Shih DeB 33:10.]

Ne duhet të vazhdojmë derisa të gjithë të drejtët të jenë mble-
dhur, derisa të gjithë njerëzit të jenë paralajmëruar, derisa ata që 
do të dëgjojnë do të dëgjojnë, dhe ata që nuk do të dëgjojnë gji-
thashtu do të dëgjojnë, sepse Zoti ka shpallur se nuk do të ketë 
asnjë shpirt që nuk do të dëgjojë, as edhe një zemër që nuk do të 
përshkohet [shih DeB 1:2], sepse fjala e tij do të shkojë përpara, 
nëse do të jetë fjala e pleqve të tij ose nga ndonjë mënyrë tjetër, 
nuk ka rëndësi, por në kohën e tij të duhur, ai do të shpejtojë 
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punën e tij në drejtësi; ai do të vendosë të vërtetën e tij dhe do të 
vijë e mbretërojë mbi tokë. 21

Ne i respektojmë fëmijët e tjerë të Atit tonë të të gjitha sekteve, 
grupeve, besimeve dhe nuk kemi dëshirë përveçse t’i shohim ata 
të marrin dritën dhe njohurinë e shtuar që na ka ardhur me anë 
të zbulesës, dhe për t’u bërë me ne trashëgimtarë të bekimeve të 
mëdha të rivendosjes së ungjillit. 

Por ne kemi planin e shpëtimit; ne administrojmë ungjillin; dhe 
ungjilli është shpresa e vetme e botës, e vetmja rrugë që do të sjellë 
paqe në tokë dhe do të ndreqë gabimet që ekzistojnë në të gjitha 
kombet.22

Ne e dimë se nëse njerëzit do të kenë besim në Krisht, do të 
pendohen për mëkatet e tyre, do të bëjnë besëlidhje në ujërat e 
pagëzimit për të mbajtur urdhërimet e tij, dhe pastaj do të marrin 
Frymën e Shenjtë me anë të vendosjes së duarve nga ata që janë 
thirrur dhe shuguruar me këtë fuqi – dhe nëse atëherë do t’i mbajnë 
urdhërimet – ata do të kenë paqe në këtë jetë dhe jetë të përjetshme 
në botën që do të vijë [shih DeB 59:23]. 23

Nuk ka kurë për problemet e botës përveçse ungjilli i Zotit Jezu 
Krisht. Shpresa jonë për paqe, për përparim të përkohshëm e shpir-
tëror dhe për një trashëgimi të mundshme në mbretërinë e Pe-
rëndisë, gjendet vetëm në dhe nëpërmjet ungjillit të rivendosur. 
Nuk ka asnjë punë ku cilido prej nesh mund të përfshihet që është 
po aq e rëndësishme sa predikimi i ungjillit, ndërtimi i Kishës dhe 
i mbretërisë së Perëndisë në tokë. 24

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Mendoni	për	mënyrën	se	si	Jozef	Filding	Smithi	reagoi	ndaj	sfidave	

si një misionar kohëplotë (shih “Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”). 
Si mund të ndikojë shembulli i tij në shërbimin tuaj në Kishë?

•	 Meditoni	mbi	bekimin	e	shijimit	të	“fryte[ve]	[të]	ungjillit”	(pjesa	1).	
Mendoni rreth njerëzve me të cilët ju mund t’i ndani këto “fryte”.

•	 Si	mund	të	na	ndihmojnë	fjalët	e	Presidentit	Smith	në	pjesën	2	
për ta ndarë ungjillin me të tjerët?
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•	 Presidenti	Smith	tha	se	Kisha	ka	nevojë	për	më	shumë	misionarë	
kohëplotë, duke përfshirë “çifte[t] [e] moshuara” (pjesa 3). Çfarë 
mund të bëjmë ne për t’i ndihmuar të rinjtë të përgatiten për të 
shërbyer? Çfarë mund të bëni ju për ta përgatitur vetveten për të 
shërbyer?

•	 Në	çfarë	mënyrash	fjalët	dhe	veprimet	tona	mund	t’i	komuni-
kojnë qartësinë dhe thjeshtësinë e ungjillit? (Shih pjesën 4.) Kur 
e keni ndier Frymën e Shenjtë t’ju udhëheqë në këto përpjekje?

•	 Cilat	mësime	në	pjesën	5	janë	veçanërisht	frymëzuese	për	ju?	
 Cilat janë ndjenjat tuaja kur mendoni të ndani “shpres[ën] e vetme 
[të] botës, [të] vetm[en] rrugë që do të sjellë paqe në tokë”?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 24:14; Marku 16:15; 1 Nefi 13:37; 2 Nefi 2:6–8; 3 Nefi 

12:13–16; DeB 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

Ndihmë për Mësimdhënien
Kur një pjesëmarrës lexon me zë të lartë nga mësimet e Presi-

dentit Smith, ftojini pjesëmarrësit e tjerë të “dëgjojnë dhe kërkojnë 
parime apo ide të veçanta. Nëse një fragment përmban fjalë ose 
fraza të pazakonta apo të vështira, shpjegojini këto përpara se të 
lexohet fragmenti. Nëse ndonjëri në grup mund të ketë vështirësi 
me  leximin, kërkoni vullnetarë në vend që ta bëni me rradhë” 
( Teaching, No Greater Call [1999], f. 56).

Shënime
 1. Jozef Filding Smithi për Luia Shurtlif 

Smithin, në Joseph Fielding Smith Jr. 
and John J. Stewart, The Life of Joseph 
Fielding Smith (1972), f. 114–115.

 2. Jozef Filding Smith për Luia Shurtlif 
Smithin, në The Life of Joseph Fielding 
Smith, f. 102. 

 3. Shih The Life of Joseph Fielding Smith 
f. 91.

 4. Ditari i Jozef Filding Smithit, 30 prill 
1901, Biblioteka e Historisë së Kishës; 
pikësimi dhe përdorimi i germave të 
mëdha janë standardizuar. 

 5. Shih Conference Report, Konferenca e 
Përgjithshme e Zonës Britanike 1971, 
f. 85. 

 6. Në Conference Report, Konferenca e 
Përgjithshme e Zonës Britanike 1971, 
f. 176. 

 7. “I Know That My Reedemer Liveth”, 
Ensign, dhjetor 1971, f. 26–27.

 8. “A Witness and a Blessing”, Ensign, 
qer shor 1971, f. 109–110.

 9. “Out of the Darkness”, Ensign, qershor 
1971, f. 4.

 10. Take Heed to Yourselves, përmb. Joseph 
Fielding Smith Jr. (1966), f. 27–28.

 11. Në Conference Report, tetor 1970, 
f. 5–6.

 12. Në Conference Report, prill 1944, f. 50; 
shih edhe Doctrines of Salvation, bot. 
Bruce R. McConkie, 3 vëll. (1954–
1956), 1:308.

 13. Në Conference Report, prill 1921, f. 42.
 14. Në Conference Report, prill 1923, f. 139.
 15. Në Conference Report, tetor 1933, 

f. 62–63.



K a P i T U l l i  2 1

280

 16. Në Conference Report, prill 1951, 
f. 153.

 17. Në Conference Report, Konferenca e 
Përgjithshme e Zonës Britanike 1971, 
f. 176. 

 18. Në Conference Report, prill 1953, 
f. 19–20.

 19. Në Conference Report, tetor 1970, f. 7; 
shih edhe Mësimet e Presidentëve të 
 Kishës: Jozef Smith (2009), f. 349.

 20. Në Conference Report, tetor 1970, f. 5.
 21. Në Conference Report, tetor 1919, 

f. 89–90.
 22. “To the Saints in Great Britain”, Ensign, 

shtator 1971, f. 3–4.
 23. Në Conference Report, tetor 1970, f. 7.
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Lutja – një Urdhërim 
dhe një Bekim

“Pak gjëra në jetë janë aq të rëndësishme 
sa të biseduarit me Hyjninë në lutje.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith na mësoi se ne duhet ta bëjmë shpir-
tin e lutjes “pjesë të vetë qenies sonë” 1. Ai dha një shembull të këtij 
parimi nëpërmjet mënyrës se si jetoi dhe nëpërmjet mënyrës se si 
u lut – vetëm, me anëtarë të familjes dhe në publik.

Pas vdekjes së gruas së tij të parë, Luisë, ai e shkroi përgjërimin 
e tij të dhembshur në ditarin e tij, duke dhënë një përshtypje të 
shpejtë për lutjet e tij vetjake: “O Ati im në qiell, më ndihmo, të lu-
tem Ty, që të jetoj në mënyrë të tillë, që unë të jem i denjë ta takoj 
atë në lavdi të përjetshme, të bashkohem me të përsëri, për të mos 
u ndarë më kurrë sërish, përmes epokave të panumërta të përjetë-
sisë. Më ndihmo të jem i përulur, të kem besim në Ty. Më jep urtësi 
dhe dije për gjëra hyjnore, që të mund të kem fuqi për t’i bërë ballë 
gjithë ligësisë dhe për të qëndruar i patundur ndaj së vërtetës Tënde. 
O Zot, më ndihmo, më jep jetë të përjetshme në Mbretërinë tënde. 
M’i udhëhiq hapat e mia në drejtësi, jepmë Tërë Shpirtin Tënd. Më 
ndihmo t’i rris foshnjat e mia të çmuara, që ata të mbeten të pastër 
dhe të panjollë gjatë gjithë jetës së tyre dhe, kur ta kemi përfunduar 
udhën, na merr në Mbretërinë tënde Çelestiale, të lutemi ty. Në 
emrin e Shëlbuesit tonë, ashtu u bëftë, Amen.” 2

Biri i Presidentit Smith, Jozef i Riu, tregoi për një lutje të paha-
rrueshme që bëri Presidenti Smith kur ata të dy ishin rrugës për 
në shtëpi në Solt-Lejk-Siti, pas një udhëtimi në Jutën lindore. Ata 
“u përfshinë në një stuhi të rëndë shiu dhe morën një kthesë të 
gabuar”, duke përfunduar në një vend të quajtur Kanioni Indian. 
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“Stuhia u bë më e fortë dhe rruga shumë me baltë dhe rrëshqitëse, 
kaq shumë sa që nuk ishte vetëm e rrezikshme, por edhe e pamun-
dur të udhëtohej më tej. Mjegulla e rëndë mbuloi hendekun e thellë 
anash rrugës me një korsi dheu të pashtruar dhe Jozefi, i Riu, dhe 
Dr. Dejvid E. Smith, që ishin pasagjerë, u përpoqën ta shtynin dhe 
ta drejtpeshonin makinën, nga frika e rrëshqitjes poshtë në kanio-
nin e thellë. Rrotat filluan të vërtiteshin në baltë dhe më së fundi 
makina ngeli në vend. . . . Jozefit, i kujto[hej] që i ati tha: ‘Kemi bërë 
gjithçka mundemi. Patjetër do t’i thërrasim Zotit.’ Ai e uli kokën në 
lutje, duke iu drejtuar Zotit që të përgatiste mënyrën, se si ai mund 
ta ndreqte gabimin e tij dhe të dilnin nga kanioni i rrezikshëm e të 
vazhdonin udhëtimin për në shtëpi. Ai i tha Zotit se kishte detyra të 
rëndësishme që kishin nevojë për vëmendjen e tij të nesërmen, dhe 
se ishte e domosdoshme që të kthehej në Solt-Lejk-Siti. Mrekullisht, 
stuhia u qetësua, një erë filloi, duke e tharë rrugën mjaftueshëm 
që ata të ishin në gjendje . . . më së fundi të ktheheshin përsëri 
në autostradë. Sapo kishin arritur në një vend më të lartë, atëherë 
stuhia filloi përsëri, duke e vonuar trafikun në zonën përreth për 
disa orë. Kur vazhduan të zbrisnin Kanionin e Provos në drejtim të 
Solt-Lejk-Sitit, pas shumë orësh udhëtimi shtesë, ata u ndaluan nga 
një polic patrulle në autostradë, i cili i pyeti se nga kishin ardhur. 
Kur mësoi se kishin ardhur përmes Kanionit Indian, oficeri tha: 
‘Është e pamundur! Është raportuar se të gjitha urat në atë zonë janë 
prishur nga ujërat.’ Për habinë e tyre, titujt e artikujve të gazetës së 
ditës së nesërme raportuan 200 makina që kishin humbur rrugën 
nga zona prej së cilës ata ishin larguar.” 3

Gjatë shërbesës 62-vjeçare si apostull të Presidentit Smith, shumë 
nga predikimet e tij përfshinë lutje publike në të cilat ai kërkoi beki-
met e qiellit për anëtarë të Kishës dhe për njerëz kudo në botë. Për 
shembull, në konferencën e tij të parë, të përgjithshme si President 
i Kishës ai bëri kërkesë: “Unë lutem që Perëndia, Ati ynë Qiellor, 
do t’i hapë pragjet e qiellit dhe do të derdhë mbi fëmijët e tij në të 
gjithë tokën ato bekime të mëdha dhe të përjetshme, të cilat do ta 
përmirësonin gjendjen e tyre materialisht dhe shpirtërisht” 4.

Lutjet e Presidentit Smith zbuluan thellësinë e dëshmisë së tij dhe 
të dashurisë së tij për Atin e tij në Qiell dhe për Shpëtimtarin e tij. 
Presidenti Bojd K. Paker, që u thirr për të shërbyer në Kuorumin 
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e Dymbëdhjetë Apostujve kur Jozef Filding Smith ishte President i 
Kishës, tha: “Ishte një përvojë ta dëgjoje Presidentin Jozef Filding 
Smith të lutej. Edhe kur i kishte kaluar të nëntëdhjetat, ai do të lutej 
që të ‘mbante besëlidhjet dhe detyrimet e tij dhe që të duronte deri 
në fund’.” 5

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Ne urdhërohemi që të afrohemi pranë Atit Qiellor në lutje.

Është një urdhërim nga Zoti që ta kërkojmë atë vazhdimisht në 
lutje të përulur. Kur Shpëtimtari ishte me dishepujt e tij, ai i mësoi të 
luten dhe u dha shembullin atyre në lutje të vazhdueshme drejtuar 
Atit të tij. Ne mund të jemi të sigurt, përderisa është një urdhërim 
nga Zoti, se ka meritë në lutje dhe kur e kërkojmë Zotin, duhet të 
jetë në shpirtin e përulësisë dhe të nderimit. . . .

. . . Është detyrë e prindërve t’i mësojnë fëmijët e tyre se si të 
luten, sapo ata fillojnë të kuptojnë. I lejoni të formojnë zakonin që 
t’i drejtohen Atit të tyre në qiell dhe që të kuptojnë arsyen për lutje. 
Nëse ky zakon krijohet në fëmijëri, ai mund të ruhet përgjatë viteve 
të pjekurisë dhe burri apo gruaja që e ka kërkuar me zell Zotin dhe 
e ka falënderuar atë për bekimet, mund të presë që Zoti nuk do ta 
braktisë atë në kohën e nevojës.6

Pyes veten, nëse ndalojmë ndonjëherë të mendojmë, përse Zoti 
na ka kërkuar të lutemi. A na kërkoi të lutemi, sepse dëshiron që të 
përkulemi përtokë dhe ta adhurojmë atë? A është ajo arsyeja krye-
sore? Nuk mendoj se është kjo. Ai është Ati ynë Qiellor dhe ne ur-
dhërohemi ta adhurojmë atë dhe t’i lutemi atij në emrin e Birit të tij 
të Dashur, Jezu Krishtit. Por Zoti mund t’ia dalë mbanë pa lutjet tona. 
Puna e tij do të vazhdojë po njësoj, nëse ne lutemi apo nëse nuk 
lutemi. . . . Lutja është diçka për të cilën ne kemi nevojë, jo diçka për 
të cilën Zoti ka nevojë. Ai e di se si t’i kryejë punët e tij dhe se si të 
kujdeset për to pa ndonjë ndihmë prej nesh. Lutjet tona nuk kanë për 
qëllim t’i tregojnë atij se si ta drejtojë punën e tij. Nëse kemi ndonjë 
ide të tillë si ajo, atëherë sigurisht që kemi idenë e gabuar. Lutjet tona 
shqiptohen më shumë për interesin tonë, për të na lartësuar ne dhe 
për të na dhënë forcë e kurajë dhe për të rritur besimin tonë tek ai.
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Lutja është diçka që e përul shpirtin. Ajo e zgjeron kuptuesh-
mërinë tonë; e gjallëron mendjen. Na tërheq më pranë Atit tonë 
në qiell. Ne kemi nevojë për ndihmën e tij; nuk ka asnjë dyshim 
për të. Neve na nevojitet udhëheqja e Shpirtit të tij të Shenjtë. Ne 
kemi nevojë të dimë cilat parime na janë dhënë, me anë të të cilave 
mund të kthehemi përsëri në praninë e tij. Ne kemi nevojë t’i kemi 
mendjet tona të gjallëruara me anë të frymëzimit që vjen prej tij; dhe 
për këto arsye ne i lutemi atij, që të na ndihmojë të jetojmë kështu 
që patjetër do ta dimë të vërtetën e tij dhe do të jemi në gjendje të 
ecim në dritën e saj, që ne, nëpërmjet besnikërisë sonë dhe bindjes 
sonë, të mund të kthehemi përsëri në praninë e tij.7

Pak gjëra në jetë janë po aq të rëndësishme sa të biseduarit me 
Hyjninë në lutje. Zoti ka hedhur mbi mendjet tona një perde ha-
rrese, kështu që ne nuk e kujtojmë atë dhe shoqërimin tonë me të 
si anëtarë të familjes së tij në jetën para vdekshmërisë. Lutja është 
udha e të biseduarit që ai ka siguruar për ne, që të mund të bashkë-
bisedojmë me të përsëri. Prandaj, një nga qëllimet kryesore të pro-
vës sonë të vdekshme është të shohim, nëse ne mund të mësojmë 
me shpirtin e lutjes gjithmonë në zemrat tona, kështu që kur Zoti të 
zgjedhë të na flasë, ne do ta dëgjojmë zërin e tij në shpirtrat tanë.8

2
Stina për lutje është gjithmonë.

“Dhe një urdhërim u jap unë atyre (domethënë, prindërve në 
Sion), se ai që nuk i kryen lutjet e tij përpara Zotit në stinën e tyre, 
ai duhet të mbahet në kujtesë përpara gjykatësit të popullit tim.” 
[DeB 68:33.]

Nuk mendoj se e kemi lexuar atë varg në këtë pjesë aq shumë 
dhe pyes veten nganjëherë, nëse e kuptojmë sa i rëndësishëm është 
ky urdhër në të vërtetë. Askush nuk mund ta mbajë Shpirtin e  Zotit, 
në qoftë se nuk lutet. Askush nuk mund të ketë frymëzim nga 
Shpirti i Shenjtë, në qoftë se në zemrën e tij nuk gjendet ky shpirt 
i lutjes. . . .

Tani dua të qëndroj në këtë pjesë për një ose dy çaste. . . . Cila 
është koha e lutjes?
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Disa prej nesh kanë mendimin se koha e lutjes është kur ne ngri-
hemi në mëngjes dhe kur jemi duke shkuar të flemë në darkë, kur 
puna jonë mbarohet dhe se nuk ka ndonjë kohë tjetër për lutje. Por 
ju them, dhe kam mbështetje të mirë për të, se koha për lutje është 
gjithmonë. Më lejoni t’jua lexoj. Ju e dini se më pëlqen ta vërtetoj 
atë që them; dëshiroj të sjell dëshmitarë që të tregojnë më tej rreth 
asaj që shpreh, dhe nuk u kërkoj njerëzve ta pranojnë atë që them, 
në qoftë se nuk është në përputhje, në mënyrë absolute, me atë që 
Zoti ka thënë, qoftë drejtpërsëdrejti apo nëpërmjet profetëve të tij. 
Lexojmë në Librin e Mormonit fjalën e [Amulekut] drejtuar zorami-
tëve të varfër, të cilët ishin larguar nga e vërteta dhe ishin nxjerrë 
jashtë nga sinagogat e tyre, sepse ishin të varfër dhe, duke e ndier 
se ata mund të luteshin vetëm një e nga një, ndërsa ngjiteshin në 
rameumptom, siç quhet ai [shih Alma 31:12–23], ata nuk dinin se 
çfarë të bënin. [Amuleku] u mësoi atyre si vijon:

amuleku, i paraqitur këtu me almën, i nxiti njerëzit t’i “përgjëro[hen] 
[Zotit] për mëshirë; pasi ai është i fuqishëm të shpëtojë” (alma 34:18).
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“Po, përgjërojuni atij për mëshirë; pasi ai është i fuqishëm të 
shpëtojë. Po, përuluni dhe vazhdoni në lutje ndaj atij. Përgjërojuni 
atij kur të jeni në fushat tuaja, po, për të gjitha grigjat tuaja. Përgjë-
rojuni atij në shtëpitë tuaja, po, për të gjithë pjesëtarët e familjes 
suaj, si në mëngjes, në mesditë dhe në mbrëmje. Po, përgjërojuni 
atij kundër fuqisë së armiqve tuaj. Po, përgjërojuni atij kundër djallit 
i cili është armik i gjithë drejtësisë. Përgjërojuni atij për bereqetin 
e fushave tuaja, që ai t’ju sjellë begati. Përgjërojuni atij për tufat 
e fushave tuaja, që ato të mund të shtohen. Por, kjo nuk është e 
gjitha; ju duhet të derdhni shpirtrat tuaj në dhomëzat tuaja dhe në 
vendet tuaja të fshehta dhe në vendin tuaj të shkretë. Po, dhe kur 
ju të mos i përgjëroheni Zotit, le të jenë zemrat tuaja plot, të hapura 
në lutje tek ai vazhdimisht, për mirëqenien tuaj dhe gjithashtu për 
mirëqenien e atyre që janë rreth e përqark jush. Dhe tani vini re, 
vëllezërit e mi të dashur, unë ju them juve të mos mendoni se kjo 
është e gjitha; sepse, pasi t’i keni bërë të gjitha këto gjëra, në qoftë 
se ju nuk ndihmoni nevojtarët dhe të zhveshurit dhe nuk vizitoni 
të sëmurët dhe të mjeruarit dhe nuk u jepni nga gjëja juaj, në qoftë 
se keni, atyre që kanë nevojë – unë ju them juve, në qoftë se ju 
nuk bëni ndonjë nga këto gjëra, vini re, lutja juaj është e kotë dhe 
nuk ju vlen për asgjë dhe ju jeni si hipokritët që mohojnë besimin.” 
[Alma 34:18–28.]

Mendoj se ajo është doktrinë shumë e shkëlqyer dhe ua lexoj 
që të lë mbresë në mendjen tuaj për stinën e lutjes. Stina e lutjes 
është në mëngjes përpara se familja shpërndahet. Një kohë e mirë 
për lutje është kur mblidheni te tryeza përpara se të hani një vakt 
në mëngjes dhe i lejoni anëtarët e familjes ta bëjnë me radhë lut-
jen. Ajo është koha e lutjes. Koha e lutjes për tregtarin është në 
mëngjes kur shkon në vendin e tij të tregtimit dhe përpara se të 
fillojë ditën e tij të punës, për mallin e tij. Koha e lutjes për bariun 
është kur ai ndodhet jashtë me tufat e tij duke i ruajtur ato. Koha 
për fermerin për t’u lutur është kur ai shkon me plugun e tij në 
fushë, kur shkon të korrë drithin e tij dhe kur shkon të mbledhë 
të lashtat e tij. Dhe nëse një njeri do të lutet, sikurse urdhërohet të 
bëjë në këtë pjesë të shkrimit të shenjtë që kam lexuar, atëherë ai 
ka më tepër mundësi të gjendet në të gjitha gjërat duke i zbatuar 
me drejtësi urdhërimet e Zotit.9
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3
Gjithçka që bëjmë duhet të jetë në përputhje 

me shprehjet e lutjeve tona.

Nuk duhet të lutemi thjesht me buzët tona; por në çdo veprim, 
në bisedën tonë, në gjithçka që ndërmarrim të bëjmë, ne duhet të 
përpiqemi të veprojmë sipas shprehjeve të lutjeve tona dhe të jemi 
në përputhje me mendimet që i shpallim Zotit në përgjërimet tona 
të përditshme.10

A e kemi në zotërim shpirtin e lutjes? A e kemi bërë atë pjesë të 
vetë qenies sonë? A mbajmë lidhje me Atin tonë qiellor nëpërmjet 
Shpirtit të Shenjtë, apo jo? 11

4
Në lutjet tona ne duhet t’i derdhim 

shpirtrat tanë plot falënderim.

Sa të kujdesshëm duhet të jemi që të kultivojmë, me anë të një 
jete plot lutje, një sjellje falënderuese. Unë besoj se një nga mëkatet 
më të mëdha, për të cilin banorët e tokës janë fajtorë sot, është më-
kati i mosmirënjohjes, dëshira [ose mungesa] e pranimit, nga ana e 
tyre, të Zotit dhe të së drejtës së tij për të qeverisur e kontrolluar.12

Në lutjet tona, ne duhet t’i derdhim shpirtrat tanë plot falënderim 
për jetën dhe për ekzistencën, për flijimin shëlbues të Birit të Perën-
disë, për ungjillin e shpëtimit, për Jozef Smithin dhe veprën e tij të 
fuqishme të rivendosjes që u bë e mundur të ndodhte nëpërmjet tij. 
Ne duhet ta njohim dorën e Zotit në të gjitha gjërat dhe ta falënde-
rojmë atë për të gjitha gjërat, si materiale ashtu edhe shpirtërore.13

5
Ne duhet t’i përgjërohemi Atit Qiellor 

për gjithë dëshirat tona të drejta.

Ne duhet t’i përgjërohemi [Atit Qiellor] për besim e integritet 
moral dhe për çdo veti hyjnore, për ngadhënjimin dhe suksesin 
e punës së tij, për udhëheqjen e Shpirtit të tij të Shenjtë dhe për 
shpëtim në mbretërinë e tij. Ne duhet të lutemi për familjet tona, 
për bashkëshortet tona dhe fëmijët tanë, për ushqim, strehim dhe 
veshje, për shqetësime të biznesit tonë dhe për gjithë dëshirat 
tona të drejta.14
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Lutem që bekimet e qiellit të mund të jenë dhe të qëndrojnë me 
ne dhe me të gjithë njerëzit.

O që qiejt të mund të derdhin poshtë drejtësi dhe të vërtetë mbi 
tërë botën!

O që gjithë njerëzit kudo të mund të kenë një vesh dëgjues dhe 
që ata të mund t’i dëgjojnë fjalët e së vërtetës dhe të dritës, të cilat 
vijnë nga shërbëtorët e Zotit!

O që qëllimet e Zotit mes gjithë njerëzve në çdo komb të mund 
të përmbushen me shpejtësi!

Unë lutem për anëtarët e Kishës, të cilët janë shenjtorët e Më të 
Lartit, që ata të mund të forcohen në besimin e tyre dhe që dëshirat 
për drejtësi të mund të rriten në zemrat e tyre, dhe që ata të mund 
të punojnë për shpëtimin e tyre me frikë dhe duke u dridhur para 
Zotit [shih Filipianëve 2:12; Mormoni 9:27].

Lutem për të mirin dhe të drejtin mes gjithë njerëzve, që ata të 
mund të udhëhiqen për të kërkuar të vërtetën, për ta mbështetur 
çdo parim të vërtetë dhe për të çuar përpara kauzën e lirisë dhe të 
drejtësisë.

Në këto kohë plot shqetësim dhe vështirësi, unë lutem që tërë 
njerëzit të mund të udhëhiqen nga ajo dritë, e cila e ndriçon çdo 
njeri që vjen në botë [shih Gjoni 1:9; DeB 93:2], dhe që ata të mund 
të fitojnë, si rrjedhim, urtësinë për t’i zgjidhur problemet që rre-
thojnë njerëzimin.

Unë i kërkoj me ngulm një Ati të hirshëm që t’i derdhë bekimet 
e tij mbi tërë njerëzit, mbi të rinjtë dhe të vjetrit, mbi ata që kanë 
arsye të vajtojnë, mbi të uriturit dhe të varfrit, mbi ata që kanë rënë 
në kurthin e rrethanave pa fat dhe të mjediseve të pashëndetshme, 
dhe mbi ata që kanë nevojë për mbështetje dhe ndihmë, dhe për-
krahje, dhe urtësi, dhe gjithë ato gjëra të mira dhe të madhërishme 
që vetëm ai mund t’i japë.

Së bashku me të gjithë ju, unë kam dashuri dhe shqetësim e 
dhemb shuri për fëmijët e Atit tonë në tërë tokën dhe lutem që 
kushtet e tyre të mund të përmirësohen si materialisht ashtu edhe 
shpirtërisht; unë lutem që ata të mund të vijnë te Krishti dhe të më-
sojnë për të, dhe të marrin mbi vete zgjedhën e tij, që ata të mund të 
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gjejnë prehje për shpirtrat e tyre, sepse zgjedha e tij është e ëmbël 
dhe barra e tij është e lehtë [shih Mateu 11:29–30].

Unë lutem që shenjtorët e ditëve të mëvonshme dhe të gjithë që 
do të bashkohen me ta në zbatimin e urdhërimeve të Atit për ne 
të gjithë, të mund të jetojnë në mënyrë të tillë që të gjejnë paqe në 
këtë jetë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen [shih DeB 59:23] 
– të cilën të gjithën e kërkoj me përulësi dhe me falënderim, dhe 
në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen.15

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Pjesa	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	Smithit”	përmban	katër	shembuj	

lutjesh të ofruara nga Presidenti Smith. Çfarë mund të mësojmë 
nga secili prej këtyre shembujve?

•	 Mendoni	thellë	rreth	sjelljes	suaj	vetjake	ndaj	lutjes.	Çfarë	mund	
të bëjmë me qëllim që lutjet tona të na ndihmojnë për të qenë 
“më pranë Atit tonë në qiell”? (Shih pjesën 1.)

•	 Presidenti	Smith	na	mësoi:	“Koha	për	lutje	është	gjithmonë”	
(pjesa 2). Në çfarë mënyrash mund ta ndjekim këshillën për t’u 
lutur gjithmonë?

•	 Çfarë	do	të	thotë	për	ju	të	“përpiqemi	të	veprojmë	sipas	shpreh
jeve të lutjeve tona”? (Shih pjesën 3.) Mendoni rreth asaj që mund 
të bëni për t’u përmirësuar në këtë fushë.

•	 Si	ndryshon	sjellja	jonë	kur	ne	ia	“derdhim	shpirtrat	tanë	plot	
falënderim” Atit tonë Qiellor? (Shih pjesën 4.)

•	 Ndërsa	e	studioni	lutjen	e	Presidentit	Smith	në	pjesën	5,	merrni	
parasysh vetë lutjet tuaja. Në heshtje meditoni për këtë pyetje: 
Cilët njerëz dhe çfarë çështjesh duhet të përfshini më shpesh 
në lutjet tuaja?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Mateu 7:7–8; Filipianëve 4:6; 1 Thesalonikasve 5:17–18;  Jakobi 

[ Bibël] 1:5–6; 2 Nefi 32:8–9; Alma 34:38–39; 3 Nefi 18:18–21;  
DeB 10:5
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Ndihmë për Mësimdhënien
“Për të nxitur diskutimin, përdorni pyetjet në fund të çdo kapitulli. 

Ju gjithashtu mund t’i hartoni vetë pyetjet tuaja posaçërisht për ata 
që u jepni mësim” (nga faqja VII në këtë libër).

Shënime
 1. Në Conference Report, prill 1918, 

f. 156.
 2. Në Joseph Fielding Smith Jr. dhe John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), f. 162–163; shkrimi kursiv 
në origjinal.

 3. Joseph Fielding Smith Jr. dhe John J. 
Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith f. 232–233.

 4. Në Conference Report, prill 1970, f. 6.
 5. Boyd K. Packer, “Covenants”, Ensign, 

nëntor 1990, f. 84; shkrimi kursiv i he-
qur nga origjinali.

 6. Answers to Gospel Questions, përmb. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vëllime. 
(1957–1966), 3:83–85.

 7. Në Conference Report, prill 1968, f. 10; 
shkrimi kursiv në origjinal.

 8. “President Joseph Fielding Smith 
Speaks on the New MIA Theme”, New 
Era, shtator 1971, f. 40.

 9. Në Conference Report, tetor 1919, 
f. 142–143.

 10. Në Conference Report, tetor 1913, f. 73.
 11. Në Conference Report, prill 1918, f. 156.
 12. Në Conference Report, tetor 1969, f. 110.
 13. “President Joseph Fielding Smith 

Speaks on the New MIA Theme”, f. 40.
 14. “President Joseph Fielding Smith 

Speaks on the New MIA Theme”, f. 40.
 15. Në Conference Report, prill 1970, f. 149.
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“Zoti . . . pret që të kemi dije për gjëra materiale.”
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Përgjegjësia Individuale

“Ne presim që anëtarët tanë kudo të mësojnë 
parime të sakta dhe ta qeverisin vetveten.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Vëllai D. Artur Hejkok po ecte një ditë drejt Ndërtesës së Ad-
ministratës së Kishës, kur pa se Presidenti Jozef Filding Smith po 
hapte derën anësore. Duke pasur nevojë të hynte në godinën ku 
punonte si sekretari i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, Vëllai 
Hejkok “nxitoi duke iu ngjitur shkallëve, dy ose tre njëherazi, për ta 
vendosur këmbën te dera përpara se të mbyllej. Ai mezi ia doli. Kur 
u fut brenda godinës, ai nxitoi përsëri që ta arrinte Presidentin Smith 
për të ecur me të drejt ashensorit. Ai i tha atij: ‘Shpresoj të mund 
të jem aq me fat sa të futem në qiell nëpërmjet derës që hap ni 
ju’.” Në fillim Presidenti Smith nuk u përgjigj dhe Vëllai Hejkok u 
shqetësua se, në përpjekjen e tij për të bërë humor, ai kishte thënë 
diçka të gabuar. Por “kur iu afruan ashensorit, Presidenti Smith, me 
një ndriçim të shpejtë të syve, tha: ‘Tani, vëlla, mos i var asnjëherë 
shpresat tek ajo’!” 1

Nëpërmjet predikimeve dhe veprimeve, Presidenti Smith në më-
nyrë të vazhdueshme na mësoi parimin që ai ndau me Vëllain 
Hejkok: Ai theksoi se, edhe pse shenjtorët e ditëve të mëvonshme 
me zellshmëri duhet t’i ndihmojnë të tjerët të marrin bekimet e 
ungjillit, shpëtimi është një përgjegjësi individuale. Ai gjithashtu i 
nxiti shenjtorët të bëheshin të mbështetur te vetja dhe të punonin 
pa përtuar në aktivitete materiale. “Ky është i gjithë qëllimi përse 
është jeta”, tha ai, “për ta zhvilluar aftësinë tonë dhe veçanërisht 
për të fituar vetëkontroll.”2

Jozef Filding Smithi mësoi të punonte kur ishte djalë i vogël. Ba-
bai i tij shpesh ishte larg shtëpisë, kështu që “ai e kaloi shumicën 
e fëmijërisë së tij duke bërë punën e një të rrituri”. Në fakt, ai ishte 
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një punëtor kaq i zellshëm sa “padashur ai trashëgoi një punë më 
përpara se t’i duhej, kur në krenarinë djaloshare ai në fshehtësi moli 
një nga lopët e familjes për të vërtetuar se ishte në gjendje ta bënte 
atë dhe kështu puna iu caktua në mënyrë të përhershme” 3.

Gatishmëria e tij për të punuar vazhdoi kur shërbeu një mision 
me kohë të plotë në Angli. E shoqja Luia i shkroi atij sa vijon, ndër-
kohë që ai ishte atje: “E di se ti e do detyrën shumë më tepër sesa e 
do kënaqësinë dhe kështu unë kam kaq shumë dashuri dhe besim 
sa e ndiej se ti je pothuaj aq pranë të qenit një i ri i përsosur sa 
është e mundur” 4. Përveç plotësimit të detyrës së tij për t’u mësuar 
ungjillin të tjerëve, ai punoi shumë për ta mësuar vetë ungjillin. 
Në një letër që dërgoi në shtëpi, ai tregoi për përpjekjet e tij për të 
mësuar përmendësh një pjesë nga shkrimi i shenjtë: “Jam përpjekur 
gjithë ditën të mësoj një pjesë nga shkrimi i shenjtë dhe ende nuk 
e kam mësuar atë. Por jam i vendosur që ta mësoj atë përpara se të 
mbaroj së përpjekuri.” 5

Presidenti Smith ua kaloi etikën e tij të punës fëmijëve të tij. Ai 
u tha atyre: “Njerëzit vdesin në shtrat. Dhe po ashtu vdes ambicia.” 
Me këtë parim në mendje, ai dhe bashkëshortja e tij siguruan që 
fëmijët të ngriheshin herët çdo mëngjes dhe të bënin pjesën e tyre 
për ta mbajtur shtëpinë të pastër dhe të rregullt. “Në një farë mënyre 
babit i dukej e pamoralshme të qëndronte shtrirë në shtrat pas orës 
gjashtë”, kujtoi njëri nga bijtë e tij. “Sigurisht unë e provova vetëm 
një herë. Babai u kujdes që të ishte vetëm një herë.” 6 Presidenti 
Smith ndihmoi nëpër shtëpi gjithashtu. Kur ai dhe Luia sapo ishin 
martuar, ai bëri po aq shumë punë sa mundi për ndërtimin e shtë-
pisë së tyre të parë. Gjatë viteve, ai bëri shumicën e riparimeve të 
shtëpisë vetë, ndihmoi me gatimin dhe ndihmoi për të mbledhur 
frutat e stinës dhe për t’i konservuar ato në kavanozë.7

Vëllai Hejkok, i njëjti burrë që njëherë nxitoi ta ndiqte Presidentin 
Smith në Godinën e Administratës së Kishës, më vonë u bë sekretari 
personal i pesë presidentëve të Kishës, duke përfshirë Presidentin 
Smith. Në këtë bashkëpunim të ngushtë, ai pa përpjekjet e vazhdue-
shme të Presidentit Smith për ta përmirësuar veten shpirtërisht. Ai tha 
se shpesh, hynte në zyrën e Presidentit Smith dhe e gjente profetin 
duke studiuar shkrimet e shenjta ose duke lexuar një libër tjetër.8
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Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Zoti pret që ne të jemi të papërtuar në kërkimin 
e bekimeve materiale dhe shpirtërore.

Zoti i tha [Adamit]: “Do të hash bukën me djersën e ballit” 
[ Zanafilla 3:19; shih edhe Moisiu 4:25] dhe gjatë gjithë epokave 
Zoti i ka bërë thirrje popullit të tij të jetë i zellshëm, t’i shërbejë atij 
me besnikëri, të punojë. . . .

Në ditët e hershme të Kishës në këto lugina [në Juta], theksim 
i madh u vu mbi zellin për punë nga Presidenti Brigam Jang dhe 
vëllezërit e tjerë dhe ishte i nevojshëm pasi kur paraardhësit tanë 
erdhën këtu nuk kishin asgjë. Ata duhej të punonin. Duhej të ishin 
të papërtuar. Ishte e nevojshme që t’i prodhonin gjërat që u nevo-
jiteshin dhe, si rrjedhim, këshillë lidhur me të dhe në atë drejtim 
iu dha atyre vazhdimisht, që ata duhej të ishin të papërtuar. Ata u 
mësuan të mos ishin krenarë në zemrat e tyre. Ata u vendosën këtu 
ku mund të adhuronin Zotin, Perëndinë e tyre, dhe të zbatonin 
urdhërimet e tij. Atyre iu tha të ishin të përulur, po ashtu edhe të 
zellshëm. . . . O, do të doja të mund ta kujtonim atë. Më vjen keq 
që e kemi harruar. . . .

. . . Zoti tha: “Mos ji dembel, sepse ai që është dembel nuk duhet 
të hajë bukën, as duhet të veshë rrobat e punëtorit”. [DeB 42:42.] 
Ajo është një ide e mirë, e arsyeshme, apo jo? Përse duhet që një 
njeri dembel të marrë nga puna e punëtorit – kur dihet se ky njeri 
që është dembel, është në gjendje fizike që të punojë? Unë nuk 
kam asnjë lloj mirëkuptimi me ndonjë lloj lëvizjeje që ka si prirje 
të shkatërrojë njerëzillëkun duke i nxitur njerëzit të jenë dembelë 
dhe nuk shqetësohem se ç’moshë kanë ata. S’ka rëndësi se sa i 
moshuar është ai, nëse një njeri është i fortë fizikisht dhe i aftë për 
të kryer shërbime, ai duhet të kujdeset për veten e tij; atë që Zoti 
pret që ai të bëjë.

Zoti tha në një zbulesë tjetër:

“Dhe përsëri, në të vërtetë unë ju them se çdo burrë që është i 
detyruar të sigurojë për familjen e tij, duhet të sigurojë dhe në asnjë 
mënyrë nuk do ta humbasë kurorën e tij; dhe ai duhet të punojë në 
kishë. Çdo njeri duhet të jetë i zellshëm në gjithçka. Dhe dembeli 
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nuk do të ketë vend në kishë, në qoftë se nuk pendohet dhe nuk i 
korrigjon mënyrat e tij.” [DeB 75:28–29.]

Kështu ajo është këshilla që Zoti i ka dhënë Kishës sot. Dhe kjo 
nuk duhet zbatuar vetëm në plugimin e fushave apo në korrjen dhe 
mbledhjen e të vjelave dhe në përfshirjen me zell në punë, por do 
të thotë që në të njëjtën mënyrë një njeri duhet të jetë i papërtuar 
në gjëra shpirtërore, si edhe në gjërat materiale me anë të të cilave 
ai siguron jetesën e tij.9

Ne ndodhemi këtu për një qëllim të madhërishëm. Ai qëllim nuk 
është të jetojmë 100 vjet, ose më pak, dhe t’i mbjellim fushat tona, 
të korrim të vjelat tona, të mbledhim fruta, të jetojmë në shtëpi dhe 
ta rrethojmë veten me gjërat e nevojshme të jetës së vdekshme. Nuk 
është ai qëllimi i jetës. Këto gjëra janë të nevojshme për ekzistencën 
tonë këtu dhe ajo është arsyeja pse duhet të jemi të papërtuar. Por 
sa vetë e harxhojnë kohën e tyre duke menduar se gjithçka ka në 
jetë, është që të grumbullojmë gjërat e kësaj bote, të jetojmë në 
rehati dhe ta rrethojmë veten me të gjitha lukset e privilegjet dhe 
kënaqësitë që jeta e vdekshme ka mundësi për të dhuruar dhe ku-
rrë të mos mendojnë për ndonjë gjë më tej?

Shih, gjithë këto gjëra janë veçse bekime materiale. Ne hamë që 
të jetojmë. Ne vishemi për të qëndruar të ngrohtë dhe të mbuluar. 
Ne kemi shtëpi ku jetojmë për rehati dhe lehtësi, por duhet t’i sho-
him gjithë këto bekime si bekime materiale, të nevojshme ndërkohë 
që udhëtojmë përmes kësaj jete. Dhe kaq është vlera e tyre për ne. 
Ne nuk mund të marrim asnjë prej tyre me vete kur largohemi. Ari, 
argjendi dhe metalet e çmuara, që quhen pasuri, nuk kanë ndonjë 
dobi për njeriun, përveçse ato bëjnë të mundur që ai të kujdeset 
për veten dhe t’i plotësojë nevojat e tij këtu.10

Zoti . . . pret që të kemi dije për gjëra materiale, që ne të mund 
të kujdesemi për veten tonë materialisht; kështu ne mund të vihemi 
në shërbim të bashkënjerëzve tanë; dhe kështu ne mund ta çojmë 
mesazhin e ungjillit te fëmijët e tij të tjerë kudo nëpër botë.11

Qëllimi i të qenit tonë këtu është të bëjmë vullnetin e Atit, si-
kurse bëhet në qiell, të veprojmë me drejtësi në tokë, ta mposhtim 
ligësinë dhe ta nënshtrojmë atë nën këmbët tona, të fitojmë mbi 
mëkatin dhe mbi kundërshtarin e shpirtrave tanë, të ngrihemi mbi 
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papërsosmëritë dhe dobësitë e njerëzimit të mjerë, të rënë, me anë 
të frymëzimit të Zotit dhe fuqisë së tij të shfaqur, dhe kështu të bë-
hemi shenjtorë dhe shërbëtorë të Zotit në tokë.12

2
Në fund të fundit ne jemi përgjegjës ndaj 

Zotit për zbatimin e detyrës sonë.

Ne po veprojmë sipas besimit dhe ndërgjegjes sonë; ju nuk jeni 
duke vepruar me mua, as me Presidencën e Kishës, por me Zotin. 
Unë nuk po veproj me njerëz që e respektojnë të dhjetën time – ma-
rrëdhëniet e mia janë me Zotin; ajo është, në lidhje me vetë sjelljen 
time në Kishë dhe në lidhje me vëzhgimin tim të ligjeve dhe rregu-
llave të tjera të Kishës. Nëse dështoj në zbatimin e ligjeve të Kishës, 
unë jam përgjegjës ndaj Zotit dhe nuk do të kem përgjigje për të, së 
shpejti, për lënien time pas dore të detyrës dhe mund të më duhet t’i 
përgjigjem Kishës për shoqërimin tim. Nëse e bëj detyrën time, sipas 
kuptueshmërisë sime për kërkesat që Zoti më ka bërë mua, atëherë 
unë duhet të kem një ndërgjegje të paqortueshme. Duhet të kem kë-
naqësi në shpirtin tim se thjesht kam bërë detyrën time, siç e kuptoj 
atë, dhe sigurisht do t’i pranoj pasojat. Për mua, është një çështje 
midis meje dhe Zotit; kështu është me secilin prej nesh.

Ai, i cili dërgoi Birin e tij të Vetëmlindur në botë, për të plotësuar 
misionin që ai plotësoi, gjithashtu dërgoi çdo shpirt që po e dëgjon 
tingullin e zërit tim dhe me të vërtetë çdo burrë dhe grua në botë, 
për të plotësuar një mision, dhe ai mision nuk mund të plotësohet 
me anë të lënies pas dore, as me anë të mospërfilljes, as nuk mund 
të plotësohet me anë të paditurisë.

Ne duhet të mësojmë detyrimin nën të cilin jemi ndaj Zotit dhe 
ndaj njëri-tjetrit; këto gjëra janë thelbësore dhe ne nuk mund të 
përparojmë në gjëra shpirtërore, ne nuk mund të rritemi në dijen e 
Zotit ose në urtësi, pa i përkushtuar mendimet tona dhe përpjekjet 
tona ndaj vetë përmirësimit tonë, ndaj rritjes së vetë urtësisë dhe 
dijes sonë në gjërat e Zotit.13

Është kaq e lehtë për njerëzit t’ia hedhin fajin dikujt tjetër për 
vetë gabimet e tyre dhe kaq e lehtë për ne, për shkak të natyrës 
tonë njerëzore, të marrim merita kur gjëja që u plotësua është diçka 
që sjell kënaqësi dhe përfitim. Por ne kurrë nuk duam të pranojmë 
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përgjegjësi për gabimet tona që nuk na kënaqin dhe kështu ne për-
piqemi ta vendosim atë lloj përgjegjësie diku tjetër dhe mbi të tjerë. 
. . . Le t’i mbartim vetë përgjegjësitë tona dhe të mos përpiqemi t’i 
vendosim ato diku tjetër.14

3
Perëndia na ka dhënë liri zgjedhjeje dhe pret që 
ne të bëjmë gjithçka mundemi për veten tonë.

Liria e zgjedhjes [është] dhurata e madhërishme që Zoti ka dhu-
ruar mbi çdo shpirt për të vepruar për veten, për të bërë vetë 
zgjedhjen e tij, për të qenë veprues me fuqi për të besuar dhe 
për ta pranuar të vërtetën dhe për të marrë jetë të përjetshme 
ose për ta hedhur poshtë të vërtetën dhe për të marrë brejtje të 
ndërgjegjes. Kjo është një nga dhuratat më të mëdha të Perëndisë. 
Çfarë do të ishim pa të, nëse do të ishim të detyruar ashtu si disa 
njerëz do të dëshironin t’i detyronin bashkënjerëzit e tyre për të 

“askush, me anë të ndonjë vendimi nga ati, nuk është shtrënguar 
të bëjë mirë. . . . Secili mund të veprojë për vete.”
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bërë vullnetin e tyre? Nuk do të kishte shpëtim; nuk do të kishte 
shpërblime të drejtësisë; askush nuk mund të ndëshkohej për 
mungesën e besnikërisë, sepse njerëzit nuk do të ishin përgjegjës 
përpara Krijuesit të tyre.15

Jozef Smithi u pyet se si e qeverisi një popull kaq të madh dhe të 
ndryshëm sa shenjtorët e ditëve të mëvonshme. Ai u përgjigj: “Unë 
u mësoj atyre parime të drejta dhe ata qeverisin veten”.

Ky është parimi mbi bazën e të cilit ne veprojmë në Kishë. Ne 
presim që anëtarët tanë kudo të mësojnë parime të sakta dhe ta 
qeverisin vetveten.16

Kjo dhuratë e madhërishme e lirisë së zgjedhjes, që është privi-
legji i dhënë njeriut për ta bërë vetë zgjedhjen e tij, nuk është he-
qur kurrë dhe nuk do të hiqet kurrë. Është një parim i përjetshëm 
që i jep liri mendimi dhe veprimi çdo shpirti. Askush, me anë të 
ndonjë vendimi nga Ati, nuk është shtrënguar ndonjëherë të bëjë 
mirë; asnjë njeri nuk është detyruar ndonjëherë të bëjë keq. Secili 
mund të veprojë për vete. Ishte plani i Satanit që ta shkatërronte 
këtë liri të zgjedhjes dhe t’i detyronte njerëzit të bënin vullnetin e 
tij. Nuk do të kishte asnjë përvojë të kënaqshme pa këtë dhuratë 
të madhërishme. Njerëzit duhet të kenë privilegjin për të zgjedhur 
madje edhe nëse ata mund të ngrenë krye kundër dekretit hyjnor. 
Sigurisht shpëtimi dhe ekzaltimi duhet të vijnë nëpërmjet vullnetit të 
lirë, pa detyrim dhe nëpërmjet meritës individuale, me qëllim që të 
mund të dhurohen shpërblime të ndershme dhe shkelësit të mund 
t’i jepet dënimi i duhur.17

Ne besojmë se është me anë të hirit që shpëtohemi pas gjith-
çkaje që mund të bëjmë dhe se duke ndërtuar mbi themelin e 
shlyerjes së Krishtit, gjithë njerëzit duhet të punojnë për shpëtimin 
e tyre me frikë dhe duke u dridhur para Zotit [shih 2 Nefi 25:23; 
Mormoni 9:27].18

Është fakt i rëndësishëm, i treguar nëpërmjet veprimeve të drejt-
përdrejta dhe në mënyrë të tërthortë në gjithë shkrimet e shenjta, 
se Perëndia ka bërë për njerëzit gjithçka që njerëzit nuk mund të 
bëjnë për veten për të siguruar shpëtim, por ai pret që njerëzit të 
bëjnë për veten gjithçka që kanë fuqi.
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Me anë të këtij parimi, është në kundërshtim me urdhrin e qiellit, 
të krijuar përpara themelimit të tokës, për lajmëtarë të shenjtë, që 
kanë kaluar përmes ringjalljes ose lajmëtarë që i përkasin sferës 
qiellore, të vijnë në tokë dhe të kryejnë punë për njerëzit të cilën 
ata mund ta bëjnë për vetveten. . . .

Është gabim tepër i rëndë të besojmë se Jezusi bëri gjithçka për 
njerëzit, nëse ata veç do ta rrëfenin atë me gojën e tyre, dhe nuk 
ka asgjë tjetër për t’u bërë prej tyre. Njerëzit kanë punë për të bërë, 
në qoftë se duan të fitojnë shpëtim. Është në përputhje me këtë ligj 
të përjetshëm që engjëlli e drejtoi Kornelin te Pjetri [shih Veprat e 
Apos tujve 10] dhe që Anania iu dërgua Palit [shih Veprat e Apos-
tujve 9:1–22]. Ishte po ashtu në bindje ndaj këtij ligji që Moroni,  
i cili i kuptoi shkrimet në fletët e nefitëve, nuk e bëri përkthimin, 
por nën drejtimin e Zotit, i dha Jozef Smithit Urimin dhe Thumimin 
me anë të të cilëve ai ishte në gjendje ta plotësonte atë punë të 
rëndësishme me anë të dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë.19

4
Dy përgjegjësitë tona të mëdha janë të 

kërkojmë vetë shpëtimin tonë dhe të punojmë 
me zell për shpëtimin e të tjerëve.

Ne i kemi këto dy përgjegjësi të mëdha. . . . Së pari, të kërkojmë 
vetë shpëtimin tonë; dhe së dyti, detyra jonë për bashkëqeniet tona. 
Tani unë besoj se detyra ime e parë është, për aq sa shqetësohem në 
mënyrë individuale, të kërkoj vetë shpëtimin tim. Ajo është detyra juaj 
individuale fillimisht dhe kështu është me çdo anëtar të kësaj Kishe.20

Shqetësimi ynë i parë duhet të jetë vetë shpëtimi ynë. Ne duhet 
të kërkojmë çdo bekim të ungjillit për veten tonë. Ne duhet të pa-
gëzohemi dhe të hyjmë në urdhrin e martesës çelestiale, me qëllim 
që të mund të bëhemi trashëgues të plotësisë së mbretërisë së Atit 
tonë. Më pas ne duhet të shqetësohemi për familjet tona, fëmijët 
tanë dhe paraardhësit tanë.21

Është . . . detyra jonë ta shpëtojmë botën, të vdekurit si edhe të 
gjallët. Ne po i shpëtojmë të gjallët që do të pendohen, duke pre-
dikuar ungjillin midis kombeve dhe duke mbledhur prej fëmijëve 
të Izraelit të ndershmit në zemër. Ne po i shpëtojmë të vdekurit 
duke shkuar në shtëpinë e Zotit dhe duke i kryer këto ceremoni 
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– pagëzimin, vënien e duarve, konfirmimin dhe gjëra të tilla të tjera, 
sikurse kërkon Zoti prej nesh – në emër të tyre.22

Është detyra ime, sikurse është detyra juaj, vëllezërit dhe motrat 
e mia po ashtu – sepse përgjegjësia vendoset mbi ju gjithashtu – të 
bëjmë më të mirën që ndodhet brenda fuqisë sonë, dhe të mos 
shmangemi, por të përpiqemi me gjithë shpirtin tonë për t’i lartë-
suar thirrjet që na ka dhënë Zoti, për të punuar me zell për shpë-
timin e vetë shtëpisë sonë, secilit prej nesh, dhe për shpëtimin e 
fqinjëve tanë, për shpëtimin e atyre që ndodhen larg.  23

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Çfarë	ju	lë	mbresa	rreth	përpjekjeve	të	Presidentit	Smith	për	t’i	

mësuar fëmijët e tij të punojnë? (Shih “Nga Jeta e Jozef Filding 
Smithit”.) Çfarë mund të bëjmë për t’i ndihmuar fëmijët të jenë 
më të përgjegjshëm?

•	 Si	e	rrisin	mësimet	në	pjesën	1	kuptimin	tuaj	për	mbështetjen	
te vetja? Mendoni rreth asaj që mund të bëni për të qenë më të 
mbështetur te vetja.

•	 Rishikoni	këshillën	në	pjesën	2.	Çfarë	do	të	thotë	për	ju	të	jeni	
“përgjegjës ndaj Zotit”?

•	 Presidenti	Smith	na	mësoi:	“Ne	presim	që	anëtarët	tanë	kudo	të	
mësojnë parime të sakta dhe ta qeverisin vetveten” (pjesa 3). Si 
mund	të	kenë	familjet	përfitim	nga	ky	mësim?	Si	mund	t’i	udhë-
zojë ai kuorumet e priftërisë dhe Shoqatat e Ndihmës?

•	 Në	përpjekjet	tona	për	t’u	shërbyer	të	tjerëve,	përse	mendoni	ju	
“shqetësimi ynë i parë duhet të jetë vetë shpëtimi ynë”? (Shih 
pjesën 4.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Filipianëve 2:12; 2 Nefi 2:14–16, 25–30; DeB 58:26–28

Ndihmë për Mësimdhënien
“Ndërsa jepni mësim nga ky libër, i ftoni të tjerët të shprehin 

men dimet e tyre, të bëjnë pyetje dhe ta mësojnë njëri-tjetrin. Kur 
marrin pjesë aktivisht, ata do të jenë më të përgatitur të mësojnë 
dhe të marrin zbulesë personale” (nga faqet VII në këtë libër).
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Puna e Grave Shenjtore 
të Ditëve të Mëvonshme: 

“Përkushtim Bujar ndaj kësaj 
Kauze të Lavdishme”

“Nuk ka kufi për të mirën që motrat 
tona mund të bëjnë.”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Në një mbledhje të përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës më 2 te-
tor 1963, Presidenti Jozef Filding Smith tha: “Ne, Vëllezërit e Kishës, 
i nderojmë dhe i respektojmë motrat tona të mira për përkushtimin 
e tyre bujar ndaj kësaj kauze të lavdishme” 1.

Kur e bëri këtë deklaratë, Presidenti Smith foli prej vitesh përvoje. 
Ai kishte kaluar një jetë të tërë duke shërbyer krahpërkrah grave 
besnike shenjtore të ditëve të mëvonshme. Ky shërbim filloi në 
fundin e viteve 1880, kur ai ishte rreth 10 vjeç. Në atë kohë, gratë 
shenjtore të ditëve të mëvonshme u nxitën të merrnin arsimim në 
mjekësi dhe në kujdesin shëndetësor. Nëna e tij, Xhulina L. Smith, 
e ndoqi këtë këshillë dhe mori trajnim për të shërbyer si mamí. Ajo 
shpesh e zgjoi atë në mes të natës, që ai të mund të ngiste karrocën 
e tyre të tërhequr nga kali te një shtëpi ku një foshnjë ishte gati 
për t’u lindur. Duke shërbyer me nënën e tij në këtë mënyrë, i riu 
Jozef Filding Smith pa një shembull të forcës dhe të dhembshurisë 
së grave të Kishës.2 Motra Smith më vonë shërbeu si këshilltare në 
presidencën e përgjithshme të Shoqatës së Ndihmës.

Presidenti Smith pati respekt të madh për Shoqatën e Ndihmës, 
e cila tha ai “është një pjesë jetike e mbretërisë së Perëndisë në 
tokë” 3. Bashkëshortja e tij e dytë, Etheli, shërbeu si anëtare e bor-
dit të përgjithshëm të Shoqatës së Ndihmës për 21 vjet. Motra 



304

K a P i T U l l i  2 4

Përmes gjithë historisë së Kishës, gratë kanë luajtur role 
thelbësore në punën e Zotit në ditët e mëvonshme.
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Emi Braun Lajmën, që shërbeu me Ethelin në bord dhe më vonë 
shërbeu si presidente e përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës, tha: 
“Motra Smith ishte një nga gratë më të shkëlqyera që njoha ndo-
njëherë. E konsideroj atë shkrimtaren dhe folësen më të mirë [në] 
bord.” 4 Ndërsa shërbente në këtë thirrje, Etheli mori pjesë në kon-
ferenca kunji për t’u dhënë udhëzim motrave të Shoqatës vendore 
të Ndihmës. Ajo dhe Presidenti Smith kryen disa detyra të Kishës 
së bashku dhe të dy së bashku shpesh e ndanë katedrën për t’iu 
dhënë mësim anëtarëve.5

Pasi vdiq Etheli, Presidenti Smith u martua me Xhesi Evans. Xhesi 
e shoqëronte pothuajse çdo herë që ai udhëtonte për t’i mësuar 
shenjtorët. Ajo kishte një zë të bukur për të kënduar dhe Presidenti 
Smith gjithmonë donte që ajo të këndonte në mbledhjet ku merrnin 
pjesë. Plaku Frensis M. Gibëns, i cili shërbeu si sekretar i Presi-
dencës së Parë, shkroi: “Sa herë që Jozef Filding kryesoi, ai donte që 
ajo të këndonte, qoftë edhe për asnjë arsye tjetër nga ajo që ai nuk 
lodhej kurrë së dëgjuari të kënduarin e saj. Për më tepër, megjithatë, 
zëri i saj i stërvitur mirë prej kontraltoje, duke kënduar himne të 
shenjtë, u shtoi një ndjenjë të veçantë shpirtërie mbledhjeve, duke 
i frymëzuar dëgjuesit dhe duke i rritur vetë aftësitë e tij në paraqit-
jen e fjalëve të folura. Më vonë, përmes nxitjes këmbëngulëse dhe 
shakatare të gruas së tij, Jozefi me raste bashkohej me Xhesin në 
një duet, duke e bashkuar zërin e tij të mirë të baritonit me zërin e 
saj. Në këto raste, ata zakonisht do të uleshin së bashku në stolin 
e pianos, ndërsa Xhesi luante shoqërimin, duke e ndryshuar zërin 
e saj të zakonshëm, të thellë, në mënyrë që të mos e mbyste të 
kënduarin e burrit të saj.” 6

Si President i Kishës, Jozef Filding Smithi rregullisht punoi me 
Motrën Bell S. Spaford, presidenten e përgjithshme të Shoqatës 
së Ndihmës. Motra Spaford më vonë foli për përvojën e saj të 
të punuarit me të: “Presidenti Jozef Filding Smith, një burrë me 
ndjeshmëri dhe dashuri të madhe për njerëzit, shfaqi gjatë gjithë 
kohës një thellësi kuptueshmërie për punën e grave të Kishës dhe 
ai ia kaloi këtë presidencës së Shoqatës së Ndihmës herë të panu-
mërta dhe në mënyra të shumta, duke na e hapur këndështrimin 
dhe duke na i drejtuar udhët” 7.
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Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Shkrimet e shenjta tregojnë për gra besimtare 
që kanë pasur përgjegjësi në Kishën e Zotit.

Ne mund të lexojmë te Perla me Vlerë të Madhe se, pas pasojave 
të sjella mbi Adamin dhe Evën nga rënia, Eva predikoi ligjëratën. 
Është e shkurtër, por në mënyrë të mrekullueshme plot kuptim dhe 
është si vijon:

“. . . Po të mos ishte për shkeljen tonë, ne kurrë nuk do të kishim 
patur farë dhe kurrë nuk do të kishim njohur të mirën dhe të keqen, 
dhe gëzimin e shëlbimit tonë, dhe jetën e përjetshme që Perëndia 
ua jep gjithë të bindurve”. [Moisiu 5:11.]

“Dhe Adami dhe Eva e bekuan emrin e Perëndisë dhe [ata] ua 
bënë të gjitha gjërat të njohura bijve dhe bijave të tyre.” [Moisiu 5:12; 
shkrimi kursiv i shtuar.]

Nga kjo mësojmë se Eva, si edhe Adami, morën zbulesë dhe ur-
dhërim për t’i mësuar fëmijët e tyre në rrugët e jetës së përjetshme.8

Ne lexojmë se në ditët [e hershme] të Izraelit, gratë ishin të përfshira 
dhe kishin detyra për të kryer [shih Eksodi 15:20; Gjykatësve 4–5].9

Në Dhiatën e Re lexojmë për një numër të madh grash besnike, 
që kërkuan dhe dhanë këshillë. Shumë prej tyre e ndoqën Zotin 
dhe i shërbyen atij [shih Lluka 8:1–3; 10:38–42].10

2
Në ditët e mëvonshme, motrat e Shoqatës së Ndihmës 

luajnë role jetike në Kishën e rivendosur të Jezu Krishtit.

Në ditën e 17të të marsit, 1842, Profeti Jozef Smith u takua me një 
numër motrash të Kishës në Navu dhe i organizoi ato në një sho-
qatë, së cilës iu dha emri “Shoqata Femërore e Ndihmës e Navusë”. 
. . . Që kjo organizatë u krijua me anë të zbulesës, nuk mund të 
ketë asnjë dyshim. Kjo e vërtetë është treguar dendur përmes viteve 
dhe sot vlera dhe domosdoshmëria e saj vihen dendur në provë.11

Sigurisht, Kisha e Jezu Krishtit nuk do të ishte organizuar në 
mënyrë të plotë, nëse kjo organizatë e mrekullueshme nuk do të 
kishte ardhur në jetë. . . . Kjo rivendosje nuk do të kishte qenë e 
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plotë pa Shoqatën e Ndihmës, në të cilën motrat janë në gjendje të 
plotësojnë një shërbim të caktuar në mënyrë hyjnore, kaq thelbësor 
për mirëqenien e Kishës.12

“Shoqata Femërore e Ndihmës e Navusë” u organizua nga Profeti 
Jozef Smith i ndihmuar nga Plaku Xhon Tejlor. Zoti kishte zbuluar 
se gratë e Kishës duhej të organizoheshin në një shoqatë, sepse 
kishte punë të rëndësishme për to që të bënin për të ndihmuar 
të “filloni[n] e të ngrini[n] kauzën e Sionit”. [DeB 6:6.] Kjo punë 
e motrave fillimisht duhej të ishte për përfitimin, inkurajimin dhe 
përparimin e grave të Kishës, që ato të mund të përgatiteshin në 
të gjitha gjërat për një vend në mbretërinë çelestiale. Atyre iu dha 
edhe përgjegjësia për të ndihmuar në punën e mëshirës dhe të 
lehtësimit nga shqetësimi dhe vuajtja për të varfrit, të sëmurët dhe 
të brengosurit në të gjithë Kishën. Gjatë gjithë viteve që nga ai 
 organizim, motrat e kësaj shoqate kanë qenë të vërteta ndaj thirrjes 
së tyre dhe e kanë lartësuar vetveten në besnikërinë e tyre në atë 
punë. Asnjë detyrë e caktuar nuk ka qenë shumë e vështirë; asnjë 
përgjegjësi nuk është lënë pas dore dhe përmes shërbimeve të tyre 
mijëra vetë janë bekuar.13

Shoqata e Ndihmës . . . është rritur derisa është bërë një fuqi në 
Kishë. Tërësisht e nevojshme – ne flasim për të si një ndihmëse, por 
Shoqata e Ndihmës është më shumë se aq. Ajo është e nevojshme.14

Dëshiroj t’i lavdëroj motrat e kësaj organizate të madhe për inte-
gritetin moral dhe besnikërinë e tyre, të cilët janë shfaqur vazhdi-
misht që nga ditët e Navusë.15

Zoti është i kënaqur me punën tuaj. Ju, përmes shërbimit tuaj, 
keni ndihmuar për ta ngritur dhe forcuar mbretërinë e Perëndisë. 
Po aq e nevojshme është puna e Shoqatës së Ndihmës në Kishë, sa 
është – a ta them? – ajo me kuorumet e Priftërisë. Tani disa mund 
të ndiejnë se po e shpreh këtë paksa shumë fort, por vetë gjykimi 
im është që puna që ju, motrat tona të mira, po bëni, e gjen vendin 
e saj dhe është po aq e rëndësishme në ngritjen e kësaj mbretërie, 
në forcimin e saj, për ta bërë atë të zgjerohet, për krijimin e një 
themeli mbi të cilin ne të gjithë mund të ngremë, po aq shumë sa 
është për vëllezërit që mbajnë Priftërinë e Perëndisë. Ne nuk mund 
t’ia dalim mbanë pa ju.16
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[Motrat e Shoqatës së Ndihmës] janë anëtare të organizatës më 
të madhe të grave në botë, një organizatë që është pjesë jetësore 
e mbretërisë së Perëndisë në tokë dhe që hartohet dhe vihet në 
funksionim në mënyrë të tillë që të ndihmojë anëtaret e saj besnike 
për të fituar jetë të përjetshme në mbretërinë e Atit tonë. . . .

Shoqata e Ndihmës u krijua me anë të shpirtit të frymëzimit, 
është udhëhequr nga ai shpirt [që atëherë] dhe i ka rrënjosur në 
zemrat pa numër të motrave tona të mira ato dëshira për drejtësi, 
të cilat kanë qenë të kënaqshme për Zotin.17

3
Motrat e Shoqatës së Ndihmës ndihmojnë për 

t’u kujdesur për mirëqenien materiale dhe 
shpirtërore të fëmijëve të Perëndisë.

Zoti, nëpërmjet urtësisë së tij, i ka thirrur motrat tona për të qenë 
ndihmëse të Priftërisë. Për shkak të mirëkuptimit, ndjeshmërisë së 
zemrës dhe mirësisë së tyre, Zoti i sheh [gratë] dhe u jep atyre 

Shoqata e Ndihmës është “organizata më e madhe e grave në botë, një 
organizatë që është pjesë jetike e mbretërisë së Perëndisë në tokë”.
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detyrat dhe përgjegjësitë e të qenit shërbyese ndaj nevojtarëve dhe 
të brengosurve. Ai ka shënuar shtegun, të cilin ato duhet të ndjekin, 
dhe ua ka dhënë atyre këtë organizatë të madhërishme ku ato kanë 
autoritet për të shërbyer nën drejtimet e peshkopëve të lagjeve dhe 
në harmoni me peshkopët e lagjeve, duke u kujdesur për interesat 
e njerëzve tanë si shpirtërisht ashtu dhe materialisht.

Dhe Zoti mund t’i thërrasë motrat tona që të shkojnë nëpër 
shtëpi për të ngushëlluar nevojtarët, për të ndihmuar dhe për t’iu 
shtrirë dorën të brengosurve, për t’u gjunjëzuar me ta e për t’u 
lutur me ta dhe Zoti do t’i dëgjojë lutjet e motrave kur ato bëhen 
me sinqeritet në emër të të sëmurëve, po ashtu siç do t’i dëgjojë 
lutjet e pleqve të Kishës.18

Qëllimi dhe detyrat e Shoqatës së Ndihmës janë të shumta. . . . 
Babai im, Presidenti Jozef F. Smith [tha:] “Kjo është një organizatë që 
u krijua nga Profeti Jozef Smith. Është, si rrjedhim, organizata ndih-
mëse më e vjetër e Kishës dhe është e rëndësisë më të madhe. Ajo 
nuk duhet të merret vetëm me nevojat e të varfërve, të sëmurëve 
dhe të nevojtarëve, por pjesë e detyrës së saj – dhe pjesa më e ma-
dhe, gjithashtu – është të kujdeset për mirëqenien shpirtërore dhe 
shpëtimin e nënave dhe bijave të Sionit; të kujdeset që askush të 
mos lihet pas dore, por që të gjitha të mbrohen nga fatkeqësia, ka-
tastrofa, fuqitë e territ dhe të ligat që i kërcënojnë ato në botë. Është 
detyra e Shoqatave të Ndihmës të kujdesen për mirëqenien shpir-
tërore të vetes së tyre dhe të të gjithë anëtareve femra të Kishës.” 19

Është detyra e Shoqatës së Ndihmës, jo vetëm të kujdesen për 
ato që janë anëtare të Shoqatës së Ndihmës, por puna e tyre duhet 
të shtrihet përtej atyre kufijve. Kudo ku dikush është në telashe, ka 
nevojë për ndihmë, është në vështirësi, i sëmurë ose i brengosur, 
ne i bëjmë thirrje Shoqatës së Ndihmës. . . . Ato mund të kryejnë 
një punë të madhe dhe të mrekullueshme duke i inkurajuar të pa-
bindurit, duke i ndihmuar ata, duke i kthyer përsëri në aktivitet, 
duke i ndihmuar të kapërcejnë dobësitë ose mëkatet dhe papër-
sosmëritë e tyre dhe duke iu sjellë atyre kuptueshmërinë e së vër-
tetës. Unë them se nuk ka kufi për të mirën që motrat tona mund 
të bëjnë.

. . . Nuk e di se çfarë do të bënin në këtë botë presidentët e ku-
njeve dhe peshkopët tanë, nëse nuk do t’i kishin këto motra të mira 
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të Shoqatës së Ndihmës tek të cilat mund të mbështeten; të cilat 
mund t’i thërrasin në shërbimin e tyre, shumë herë, që të merren 
me situata që do të ishin shumë delikate, domethënë për vëllezërit 
tanë, por që motrat tona mund t’i kryejnë me përparësinë më të 
madhe. Do të ishte gjë e mrekullueshme nëse të gjithë anëtarët e 
Kishës do të ishin të përsosur. Nëse do të ishte kështu, ne të gjithë 
do të kishim më pak përgjegjësi, si burrat dhe gratë, por ajo kohë 
nuk ka ardhur. Ne kemi anëtare mes motrave tona që kanë nevojë 
për inkurajim, për pak ndihmë shpirtërisht, si edhe materialisht, dhe 
askush nuk mund ta bëjë atë më mirë se motrat, të cilat i përkasin 
kësaj organizate të madhërishme dhe të mrekullueshme.

Në këtë punë motrat mund ta japin ndihmën e tyre për t’i inku-
rajuar dhe ndihmuar të pabindurit, mospërfillësit, të pakujdesshmit, 
po ashtu sikurse vëllezërit e Priftërisë thirren të bëjnë në emër të të 
pabindurve, të pakujdesshmëve dhe mospërfillësve mes vëllezërve. 
Ne të gjithë duhet të punojmë që të bëjmë të ndodhë drejtësia dhe 
të përpiqemi për t’i rikthyer në aktivitet ata që kanë ecur kuturu 
dhe i kanë lënë pas dore detyrat e Kishës.20

Nga fillimi [i saj] i përulur në kushtet më të vështira, kur anëtarë-
sia e Kishës ishte e vogël, ne e kemi parë këtë Shoqatë të rritet. . . . 
E mira që është përmbushur në kujdesin për të varfrit, kujdesin për 
të sëmurët dhe të brengosurit, dhe atyre që kanë nevojë fizike, me-
ndore ose shpirtërore, nuk do të njihet kurrë siç duhet. . . . E gjithë 
kjo është përmbushur nëpërmjet shpirtit të dashurisë në përputhje 
me shpirtin e vërtetë të ungjillit të Jezu Krishtit.21

4
Zoti pret që gratë të kërkojnë dritë dhe të vërtetë, 

që ato të mund të cilësohen për lavdi çelestiale.

Ungjilli ka po aq domethënie për motrat tona, sa ka edhe për 
vëllezërit. Ato janë po aq të përfshira në të, sa janë edhe vëllezërit. 
Dhe kur Zoti i tha Profetit Jozef Smith: “I hetoni këto urdhërime, 
sepse ato janë të vërteta e besnike dhe profecitë e premtimet që 
janë në to, të gjitha do të përmbushen”, [DeB 1:37] ai nuk e kufizoi 
atë urdhërim te anëtarët meshkuj të Kishës. . . . Është po aq e rëndë-
sishme që motrat tona ta kuptojnë Planin e Shpëtimit, sa është edhe 
për burrat. Është po aq thelbësore që ato t’i zbatojnë urdhërimet. 
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Asnjë grua nuk do të shpëtohet në mbretërinë e Perëndisë pa pa-
gëzim për heqjen e mëkateve dhe pa vendosjen e duarve për dhu-
ratën e Frymës së Shenjtë. . . .

. . . Kur Zoti tha se asnjë njeri nuk mund të shpëtohet në padi-
turi [shih DeB 131:6], mendoj se ai nënkuptoi gratë, ashtu sikurse 
nënkuptoi burrat, dhe mendoj se gratë e kishës janë nën të njëjtin 
detyrim për t’i studiuar shkrimet e shenjta.22

Zoti kërkon nga gratë, si edhe nga burrat në Kishë, që ato ta dinë 
vullnetin e tij hyjnor dhe të kenë një dëshmi lidhëse në zemrën e 
tyre për të vërtetën e zbuluar që lidhet me shpëtimin në mbretërinë 
e Perëndisë. Zoti nuk na e zbuloi Librin e Mormonit vetëm për të 
mirën e atyre që mbajnë Priftërinë, por për çdo shpirt që kërkon të 
vërtetën, njësoj për mashkullin dhe femrën.23

Zoti pret që motrat të aftësohen me një dëshmi të së vërtetës 
për ta kuptuar doktrinën e Kishës, ashtu sikurse pret ai nga ata që 
mbajnë Priftërinë. Nëse fitojmë ekzaltimin, që shpresojmë të marrim, 
është e nevojshme që ne ta përgatisim veten tonë me anë të dijes, 
me anë të besimit, me anë të lutjes. Dhe kur Zoti tha: “Kërkoni së 
pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij”, [Mateu 6:33; 3 Nefi 
13:33] ai nuk po i fliste thjesht një grupi burrash, ai ishte një grum-
bullim i përzier.24

Çdo grua e pagëzuar në Kishë, i ka duart e pleqve të vendosura 
mbi kokën e saj për dhuratën e Frymës së Shenjtë, që ajo të mund 
të ketë udhërrëfimin e atij Shpirti në të gjithë të vërtetën. Është 
vullneti i Zotit që askush të mos jetë pa udhërrëfimin hyjnor, i cili 
do t’iu zbulojë atyre të vërtetën dhe do t’i aftësojë të dallojnë dritën 
nga errësira dhe, kështu, të forcohen dhe t’u jepet fuqi për t’u bërë 
ballë të gjitha doktrinave, teorive dhe ideve të rreme, që janë kaq 
mbizotëruese në botë sot.25

Motrat tona kanë po aq shumë të drejtë për frymëzimin e Shpirtit 
të Shenjtë për nevojat e tyre sa kanë edhe burrat, çdo grimë. Ato 
kanë të drejtën e dhuratës së profecisë lidhur me çështje që mund 
të jenë thelbësore që të dihen prej tyre. . . . Kur luten, ato duhet të 
luten me zell, duke pritur që të marrin përgjigje për lutjet e tyre. Zoti 
do t’i dëgjojë ato, në qoftë se janë të zellshme, të vërteta, po ashtu 
si do t’i dëgjojë vëllezërit.26
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Zoti u ka premtuar të gjithëve, burrave dhe grave njësoj, dhura-
tën e Frymës së Shenjtë me kushtet e besnikërisë, përulësisë dhe 
pendimit të vërtetë. Atyre u kërkohet t’i studiojnë dhe t’i dinë të 
vërtetat e ungjillit dhe ta përgatisin veten e tyre me anë të studimit, 
besimit dhe bindjes ndaj gjithë urdhërimeve për të kërkuar dritë dhe 
të vërtetë, që të mund të cilësohen për lavdi çelestiale.27

5
Nëpërmjet priftërisë, Perëndia u ofron bijave 

të Tij çdo dhuratë dhe bekim shpirtëror 
që mund të fitohet nga bijtë e Tij.

Mendoj se ne të gjithë e dimë se bekimet e priftërisë nuk kufi-
zohen vetëm te burrat. Këto bekime gjithashtu derdhen . . . mbi 
të gjitha gratë besnike të Kishës. Këto motra të mira mund ta 
përgatisin vetveten për bekimet e shtëpisë së Zotit, duke zbatuar 
urdhërimet dhe duke shërbyer në Kishë. Zoti u ofron bijave të tij 
çdo dhuratë dhe bekim shpirtëror që mund të fitohet nga bijtë e 
tij, sepse as burri s’është pa gruan, as gruaja pa burrin në Zotin 
[shih 1 Korintasve 11:11].28

“Zoti kërkon nga gratë . . . në Kishë, që ato ta dinë vullnetin e 
tij hyjnor dhe të kenë një dëshmi lidhëse në zemrat e tyre.”
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Ata janë të gjithë të vetëdijshëm që Zoti i tha Abrahamit se do 
të ishte atë i shumë kombeve dhe se fara e tij do të ishte në numër 
si yjet e qiellit dhe si rëra që është në bregdet, por ajo që duhet t’i 
japim rëndësi është që të njëjtat premtime iu bënë Sarës.

“Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: ‘Përsa i përket Sarajt, gruas sate, 
mos e quaj më Saraj, por emri i saj do të jetë Sara. Dhe unë do ta 
bekoj dhe do të bëj që ajo të të japë edhe një bir; po, unë do ta 
bekoj dhe prej saj do të lindin kombe; mbretër popujsh do të dalin 
prej saj.” [Zanafilla 17:15–16.] 29

Zoti, duke folur për priftërinë dhe fuqinë e priftërisë, dhe or-
dinancat e Kishës që i marrim nëpërmjet priftërisë, pati këtë për 
të thënë: “Dhe kjo priftëri më e madhe administron ungjillin dhe 
mban çelësin e të fshehtave të mbretërisë, madje çelësin e dijes së 
Perëndisë”.

. . . Më lejoni ta lexoj atë përsëri: “Dhe kjo priftëri më e madhe 
administron ungjillin dhe mban çelësin e të fshehtave të mbretërisë, 
madje çelësin e dijes së Perëndisë. Si rrjedhim, në ordinancat e saj, 
shfaqet fuqia e Perëndishmërisë. Dhe pa ordinancat e saj dhe pa 
autoritetin e priftërisë, fuqia e Perëndishmërisë nuk u manifestohet 
njerëzve në mish; sepse pa këtë, askush nuk mund të shohë fytyrën 
e Perëndisë, madje Atit, dhe të jetojë.” [DeB 84:19–22.]

Kur lexojmë gjëra të kësaj natyre, duhet që çdo njeri mes nesh, 
që mban priftërinë, të gëzohet për të menduar se ne kemi atë auto-
ritet të madh me anë të të cilit mund ta njohim Perëndinë. Jo vetëm 
burrat që mbajnë priftërinë, e dinë atë të vërtetë të madhe, por për 
shkak të asaj priftërie dhe të ordinancave të saj, çdo anëtar i Kishës, 
burra apo gra njësoj, mund ta njohin Perëndinë.30

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Çfarë	mund	të	mësojmë	nga	përvojat	e	përshkruara	në	pjesën	

“Nga Jeta e Jozef Filding Smithit”? Çfarë përvojash të ngjashme 
keni pasur ju?

•	 Presidenti	Smith	foli	për	gra	në	epoka	të	ndryshme,	të	cilat	
kanë përmbushur përgjegjësi të rëndësishme në mbretërinë e 
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Perëndisë (shih pjesën 1). Në çfarë mënyrash i keni parë gratë të 
japin ndihmesë për t’i forcuar familjet e tyre dhe Kishën?

•	 A	e	keni	parë	se	shërbimi	i	Shoqatës	së	Ndihmës	është	“thelbësor	
për mirëqenien e Kishës”? (Shih pjesën 2.) Në çfarë mënyrash 
punojnë së bashku motrat e Shoqatës së Ndihmës dhe mbajtësit 
e priftërisë për ta ngritur mbretërinë e Perëndisë?

•	 Në	çfarë	mënyrash	kujdeset	Shoqata	e	Ndihmës	për	mirëqenien	
shpirtërore të grave shenjtore të ditëve të mëvonshme? Në çfarë 
mënyrash e shtrijnë motrat e Shoqatës së Ndihmës ndikimin e 
tyre përtej organizatës së tyre? (Për disa shembuj, shih pjesën 3.)

•	 Presidenti	Smith	theksoi	se	gjithë	gratë	dhe	burrat	kanë	nevojë	
të kuptojnë doktrinat e ungjillit, të forcojnë dëshmitë e tyre dhe 
të marrin zbulesa (shih pjesën 4). Përse mendoni se është e rën-
dësishme për të gjithë ne që t’i kërkojmë këto dhurata?

•	 Presidenti	Smith	na	mësoi	se	bekimet	e	priftërisë	“derdhen	. . .	
mbi të gjitha gratë besnike të Kishës” (pjesa 5). Përse kanë nevojë 
gratë për bekimet e priftërisë që të kryejnë përgjegjësitë e tyre në 
shtëpi dhe në Kishë? Çfarë shembujsh të grave keni parë duke 
marrë dhurata shpirtërore?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Veprat e Apostujve 5:12–14; Alma 32:22–23; DeB 46:8–9

Ndihmë për Mësimdhënien
“Shpesh është e dobishme të fillosh të mendosh rreth një më-

simi të ardhshëm shpejt pasi keni dhënë mësimin e mëparshëm. 
Ju ndoshta do të dini më shumë për ata, të cilëve u jepni mësim 
dhe nevojat e interesat e tyre, menjëherë pasi të keni qenë me ta” 
(Teaching, No Greater Call, [1999], f. 97).
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Historia e lindjes së Shpëtimtarit “nuk vjetrohet 
kurrë pavarësisht sa shpesh tregohet”.
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Lindja e Jezu Krishtit: “Lajme 
të Mira Gëzimi të Madh”

“Çfarë ndodh me këtë histori të mrekullueshme? 
A e kemi lejuar që ajo ta përshkojë dhe të 

ndikojë në jetën tonë? A e kemi pranuar në 
tërë domethënien e saj pa rezerva?”

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Gjatë stinës së Krishtlindjes të 1971-shit, një reporter gazete pati 
rastin të kalojë një kohë me Presidentin Jozef Filding Smith dhe 
anëtarët e familjes së tij. Reporteri tregoi pak nga jeta e profetit:

“Krishtlindja është një kohë e veçantë për Presidentin Jozef   
Fil ding Smith. Ajo është një ditë për familjen dhe një ditë për të 
 kujtuar. Por, para së gjithash për Presidentin Smith, Krishtlindja 
është një ditë për fëmijët.

‘Unë mendoj se gjëja që pëlqej më shumë rreth Krishtlindjes janë 
fëmijët’, tha Presidenti Smith, ndërsa shtrëngonte stërmbesën më 
pranë vetes.

Me një Bibël të madhe me figura mbi prehrin e tij, Presidenti 
Smith dhe dy nga stërmbesat e tij, Shana Mek-Konki, 4 vjeç dhe 
Sheri, 2 vjeç, kthenin fletët që tregonin për lindjen e Krishtit fë-
mijë. Ato mbetën për një kohë të gjatë te faqja me pikturën e ske-
nës së grazhdit. Atje kishte një afërsi midis Presidentit Smith dhe 
vajzave. . . .

Presidenti Smith ka gëzuar shumë vizitorë të familjes gjatë stinës 
së Krishtlindjes. ‘Krishtlindja është një kohë për familjet që të jenë 
së bashku’, thoshte ai.” 1

Për Presidentin Smith, traditat e Krishtlindjes përqendrohe-
shin te lindja e Shpëtimtarit, shërbesa dhe Shlyerja. Në përgjigje 
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të përshëndetjeve të Krishtlindjes që mori nga anëtarët e Kishës, 
ai tha: “Unë e vlerësoj përkujdesjen e atyre që dërgojnë kartolina 
Krishtlindjeje. Unë i konsideroj ato si një shprehje të dashurisë dhe 
një kujtesë për lindjen e Shpëtimtarit të cilin ne e nderojmë dhe 
e adhurojmë si kreun e kishës. Mesazhi i Tij ishte për paqe dhe 
vullnet të mirë. Ky është urimi im për bashkëqeniet e mia kudo.” 2

Në dhjetor 1970, Presidenti Smith botoi një mesazh Krishtlindjeje 
për anëtarët e Kishës kudo në botë. Ndër të tjera ai thoshte:

“Unë ju përshëndes në këtë Stinë Krishtlindjeje, në dashuri dhe 
shoqëri, dhe me një lutje që Ati ynë i Përjetshëm të shohë poshtë 
mbi ju në mëshirë dhe t’i derdhë bekimet e Tij të bollshme mbi ju.

Në këto kohëra kur paudhësia gëlon, kur ka mundime të mëdha 
në tokë, kur ka luftëra dhe pëshpëritje për luftëra, ne të gjithë kemi 
nevojë, si kurrë më parë, për drejtimin dhe kujdesin ruajtës të Zotit.

Ne duhet të dimë se megjithë shqetësimet dhe të këqijat që na 
ndodhin, përsëri Zoti i drejton punët e tokës dhe se nëse ne i 
mbajmë urdhërimet e Tij dhe jemi të vërtetë dhe besnikë ndaj li-
gjeve të Tij, Ai do të na bekojë këtu dhe tani dhe do të na shpërblejë 
me jetë të përjetshme në mbretërinë e Tij në kohën e duhur. . . .

. . . Unë lutem tani që në këtë Stinë Krishtlindjeje, dhe në të gjitha 
kohërat, ne të mund ta përqendrojmë besimin tonë te Biri i Perë-
ndisë dhe të arrijmë për vete atë paqe që kapërcen imagjinatën.” 3

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Historia e lindjes së Shëlbuesit tonë është 
shprehëse në thjeshtësinë e saj të përulur.

Nuk ka histori po aq të bukur, apo që mund ta gjallërojë shpirtin 
e të përulurit deri në thellësi, siç bën kjo histori e lavdishme e lind-
jes së Shëlbuesit tonë. Asnjë fjalë që mund të shqiptojë njeriu nuk 
mund ta zbukurojë apo përmirësojë apo t’i shtojë diçka shprehjes 
së thjeshtësisë së saj të përulur. Ajo nuk vjetrohet kurrë pavarësisht 
sa shpesh tregohet dhe tregimi i saj është shumë shumë i rrallë në 
shtëpitë e njerëzve. Le të përpiqemi ta përfytyrojmë veten jashtë 
me barinjtë që po ruanin tufën e tyre asaj nate të paharrueshme. 
Këta qenë njerëz të përulur që nuk e kishin humbur besimin e 
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baballarëve të tyre, zemrat e të cilëve nuk qenë ngurtësuar si zemrat 
e sundimtarëve të judenjve në ditët e shërbesës së Zotit tonë, sepse 
po të ishte ashtu, engjëjt nuk do t’u qenë shfaqur atyre me lajmin e 
tyre të lavdishëm. Le ta përsërisim këtë histori mahnitëse.

“Tani në po atë krahinë ishin disa barinj që rrinin jashtë, në fu-
sha, dhe natën ruanin kopenë e tyre. 

Dhe ja, një engjëll i Zotit iu paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shkël-
qeu rreth tyre e ata i zuri një frikë e madhe.

Por engjëlli u tha atyre: ‘Mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një 
gëzim të madh për të gjithë popullin;

sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që është 
Krishti, Zoti.

Dhe kjo do t’ju vlejë si shenjë: ju do të gjeni një fëmijë të mbësh-
tjellur me pelena, të shtrirë në një grazhd.’

Dhe menjëherë engjëllit iu bashkua një shumicë e ushtrisë qie-
llore, që lëvdonte Perëndinë, duke thënë:

‘Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë nje-
rëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij!’

Dhe ndodhi që, kur engjëjt u larguan prej tyre për t’u kthyer në 
qiell, barinjtë i thanë njeri tjetrit: ‘Le të shkojmë deri në Bethlehem 
për të parë ç’ka ndodhur dhe ç’na bëri të ditur Zoti’.

Shkuan, pra, me nxitim dhe gjetën Marinë, Jozefin dhe fëmijën 
që ndodhej në një grazhd.” [Lluka 2:8–16.]

A mundet ndonjë shpirt ta lexojë këtë dhe të mos preket me shpir-
tin e përulësisë dhe t’i lërë mbresë e vërteta e thjeshtë e historisë?  4

2
Edhe pse Jezu Krishti ishte Biri i Perëndisë, Ai 
erdhi në këtë botë si një foshnjë dhe përparoi 

nga hiri në hir gjersa mori një plotësi.

Unë mendoj se ne të gjithë e kuptojmë faktin se Jezu Krishti ishte 
Jehova, që e udhëhoqi Izraelin në ditët e Abrahamit dhe të Moisiut, 
dhe në fakt që nga ditët e Adamit. Gjithashtu që Jehova, apo Jezu 
Krishti, si personazh prej Shpirti iu shfaq Vëllait të Jaredit, dhe që 
ai u lind si foshnjë në këtë botë dhe u rrit në burrëri në këtë botë.5



K a P i T U l l i  2 5

320

Shpëtimtari ynë qe një Perëndi përpara se të lindte në këtë botë 
dhe Ai solli me vete të njëjtën pozitë kur erdhi këtu. Ai ishte po 
aq Perëndi kur lindi në botë saç ishte edhe më parë. Por përsa i 
përket kësaj jete, duket që ai duhej të fillonte njësoj si të gjithë fë-
mijët e tjerë dhe t’i fitonte njohuritë e tij pak nga pak. Lluka thotë 
se Ai:“rritej në dituri, në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe 
njerëzve”. [Lluka 2:52.] Gjoni shënon se “ai nuk e mori plotësinë që 
në fillim”, por duhej të përparonte “nga hiri në hir, derisa mori një 
plotësi”. [DeB 93:13.] . . .

Në mënyrë të spikatur, para se të bëhej 12 vjeç – sepse atëherë ai 
i habiste mjekët dhe dijetarët në tempull – ai kishte mësuar shumë 
rreth punëve të Atit të tij [shih Lluka 2:46–49]. Kjo njohuri mund të 
vinte tek ai me zbulesë, me vizita engjëjsh, apo në mënyra të tjera. 
Por njohuria e tij, kur bëhet fjalë për këtë jetë, duhej të vinte rresht 
pas rreshti dhe parim pas parimi. Pa dyshim ai ishte në komunikim, 
herë pas here, me Atin e tij Qiellor.

. . . “Dhe ndodhi që Jezusi u rrit me vëllezërit, dhe u bë i fortë, 
dhe priti nga Zoti që koha e shërbesës së tij të vinte. Dhe ai shër-
beu nën atin e tij dhe nuk fliste si njerëzit e tjerë, as nuk mund të 
mësohej; pasi s’kishte nevojë që dikush ta mësonte. Dhe pas shumë 

Në rininë e Tij, jezusi fitoi njohuri “rresht pas rreshti dhe parim pas parimi”.
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vitesh, ora e shërbesës së tij u afrua.” [ Joseph Smith Translation, 
Matthew 3:24–26.]

Thënia e Zotit tonë se ai nuk mund të bënte veçse atë që pati 
parë të bënte Ati, do të thotë thjesht se atij i qe zbuluar çfarë pati 
bërë Ati i tij [shih Gjoni 5:19–20]. Pa asnjë dyshim, Jezusi erdhi në 
botë, i nënshtruar ndaj të njëjtit kusht që kërkohej nga secili prej 
nesh – Ai harroi gjithçka dhe iu desh të zhvillohej nga hiri në hir. 
Harresa e Tij, apo heqja e njohurisë së tij të mëparshme, do të ishte 
e nevojshme ashtu siç kërkohet për secilin prej nesh, për të plotë-
suar ekzistencën e tanishme tokësore.

Shpëtimtari nuk kishte plotësi fillimisht, por pasi mori trupin e tij 
dhe ringjalljen, e gjithë fuqia iu dha Atij edhe në qiell, edhe në tokë. 
Edhe pse ishte Perëndi, madje Biri i Perëndisë, me fuqi dhe autoritet 
për të krijuar këtë tokë dhe toka të tjera, përsëri kishte disa gjëra të 
munguara që nuk i mori deri pas ringjalljes së Tij. Me fjalë të tjera 
ai nuk e kishte marrë plotësinë derisa mori një trup të ringjallur.6

3
Jezu Krishti erdhi në këtë botë për të na 

shëlbuar nga vdekja fizike dhe shpirtërore.

Jezusi erdhi këtu për të përmbushur një mision të përcaktuar që i 
ishte caktuar përpara se themeli i kësaj toke të ishte shtruar. Për Të 
flitet në shkrimet e shenjta si “[Qengji], që ishte vrarë që nga krijimi i 
botës”. [Zbulesa 13:8.] Ai erdhi vullnetarisht, në Meridianin e Kohës, 
për t’i shëlbuar njerëzit nga rënia që do të vinte mbi ta nëpërmjet 
shkeljes së Adamit.

. . . Jezusi është i vetmi person i lindur në këtë botë që nuk pati 
një atë tokësor. Ati i trupit të Tij është gjithashtu Ati i Shpirtit të Tij, 
dhe Ati i shpirtrave të të gjithë njerëzve. Nga Ati i tij ai mori jetë të 
përjetshme; nga nëna e tij ai mori fuqinë për të vdekur, sepse nëna 
e tij ishte një grua e vdekshme. Nga ajo Ai mori gjakun e tij, dhe 
nga Ati i tij ai mori pavdekësinë e tij. Kështu, duke pasur fuqinë për 
të lënë jetën e tij dhe për ta marrë përsëri atë, ai ishte në gjendje 
të paguante çmimin e shkeljes së Adamit dhe të shëlbonte të gjitha 
krijesat nga varri.7

Shkaku i vërtetë për ardhjen e Jezu Krishtit në botë . . . ishte, 
së pari, t’i shëlbonte të gjithë njerëzit nga vdekja fizike, që Adami 
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solli në botë, dhe së dyti, t’i shëlbonte të gjithë njerëzit nga vdekja 
shpirtërore apo dëbimi nga prania e Zotit në kushtet e pendimit 
dhe faljes së mëkateve dhe durimit nga ana e tyre deri në fund të 
provës në vdekshmëri.8

Ne gëzohemi në lindjen e Birit të Perëndisë midis njerëzve.

Ne jemi mirënjohës për sakrificën shlyese që Ai bëri duke der-
dhur gjakun e Tij.

Ne jemi mirënjohës që Ai na ka shëlbuar nga vdekja dhe ka ha-
pur derën që ne të mund të fitojmë jetë të përjetshme.

Ne lutemi për paqe në tokë, për përhapjen e ungjillit dhe për 
ngadhënjimin përfundimtar të së vërtetës.

Ne u lutemi fëmijëve të Atit tonë kudo që të bashkohen me ne 
në bërjen e atyre gjërave që do të na japin të gjithëve paqe në këtë 
botë dhe lavdi të përjetshme në botën që vjen [shih DeB 59:23].9

4
Ne duhet të lejojmë që historia e lindjes së Shpëtimtarit 

ta përshkojë dhe të ndikojë në jetën tonë.

Kur [mëngjesi i Krishtlindjes] vjen, disa do të përkulin kokën 
në një përgjërim të përulur ndaj Atit të Dritave për bekimet që ata 
kanë marrë nëpërmjet vuajtjeve të Birit të Tij të dashur dhe do ta 
lexojnë historinë mahnitëse me lavdërim mirënjohës. Të tjerë, fat-
keqësisht, që dinë pak, nëse dinë diçka, për borxhin që i kanë Birit 
të Perëndisë, do të festojnë, jo në lavdërim dhe lutje të përulur, por 
në shfrenim dehjeje, pa mendimin më të vogël për domethënien e 
lindjes së Burrit të Galilesë. . . .

Si mundet njeriu ta lexojë këtë histori prekëse të lindjes së Jezu 
Krishtit pa dëshiruar t’i braktisë mëkatet e tij? Në këtë stinë të vitit 
është mirë për cilindo dhe të gjithë – mbretin në pallatin e tij, nëse 
ka mbretër në pallate tani, fshatarin në kasollen e tij të përulur, 
të pasurin dhe të varfrin po ashtu – të përkulen në gjunjë dhe ta 
nderojnë atë që ishte pa mëkat, jeta e të cilit u vu në sakrificë dhe 
vuajtje për të mirën e bashkëqenieve të tij; gjaku i të cilit u derdh si 
sakrificë për mëkatin. . . .

. . . Çfarë ndodh me këtë histori të mrekullueshme? A e kemi 
lejuar që ajo ta përshkojë dhe të ndikojë në jetën tonë? A e kemi 
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pranuar në tërë domethënien e saj pa rezerva? A besojmë se kjo 
foshnjë ishte në fakt Biri i vetëmlindur i Perëndisë në mish? A kemi 
besim të qëndrueshëm në misionin e Tij dhe a jemi të gatshëm 
ta ndjekim Atë me bindje? Nëse bota do t’u kishte besuar dhe do 
t’u vinte veshin mësimeve të Tij, atëherë nuk do të ishte shqyer 
copash e gjitha nga grindja dhe ligësia ndër shekuj. . . . Ka pasur 
me tepri premtime boshe midis të vetëquajturve ndjekës të Birit të 
Perëndisë dhe shumë pak adhurim të vërtetë bazuar te panjollësia 
e mësimeve të Tij.

Engjëlli u tha barinjve atë natë të lavdishme, se ai lajmëroi një 
gëzim të madh që ishte për të gjithë njerëzit [shih Lluka 2:8–10], 
por në përgjithësi të gjithë njerëzit kudo në faqen e dheut, nuk 
pranuan t’i merrnin bekimet e atij lajmi. Ata nuk qenë të gatshëm 
t’i braktisnin mëkatet e tyre, ta përulnin veten dhe ta vinin jetën e 
tyre në përputhje me mësimet e Mësuesit. . . .

Edhe një herë unë u lutem të gjithë njerëzve kudo: Largohuni nga 
mënyrat tuaja të liga drejt adhurimit të vërtetë të Birit të Perëndisë, 
që shpirtrat tuaj të mund të shpëtohen në mbretërinë e Tij.10

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Çfarë	bëni	në	shtëpinë	tuaj	për	ta	kujtuar	Shpëtimtarin	në	kohë	

Krishtlindjeje? Çfarë mund të mësojmë nga traditat e Krishtlindjes 
së Presidentit Smith? (Shih “Nga Jeta e Jozef Filding Smithit.”)

•	 Përse	mendoni	se	historia	e	lindjes	së	Jezu	Krishtit	“nuk	vjetrohet	
kurrë”? (Shih pjesën 1.)

•	 Rishikojini	fjalët	e	Presidentit	Smith	rreth	ardhjes	së	Jezu	Krishtit	
në botë si një foshnjë dhe durimit të vështirësive në vdekshmëri 
(shih pjesën 2). Cilat janë mendimet dhe ndjenjat tuaja ndërsa 
meditoni mbi gatishmërinë e Shpëtimtarit për ta bërë këtë?

•	 Meditoni	për	lidhjen	midis	lindjes	së	Shpëtimtarit	dhe	Shlyerjes	
së Shpëtimtarit (shih pjesën 3). Si munden prindërit t’i ndihmojnë 
fëmijët ta arrijnë këtë kuptueshmëri? Si mund të ndikojë kjo kup-
tueshmëri tek traditat tona të Krishtlindjes?
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•	 Çfarë	mund	të	bëjmë	që	të	lejojmë	që	historia	e	lindjes	së	
Shpë timtarit ta “përshkojë dhe të ndikojë në jetën tonë”? (Shih 
pjesën 4.)

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Isaia 53; Lluka 1:26–35; 2; 1 Nefi 11:8–23

Ndihmë për Mësimdhënien
Diskutimet në grupe të vogla “i japin një numri të madh njerëzish 

mundësinë që të marrin pjesë në mësim. Individët që janë zakonisht 
ngurrues për të marrë pjesë, mund të ndajnë në grupe të vogla ide 
që nuk do t’i shfaqnin përpara gjithë grupit” (Teaching, No Greater 
Call, [1999], f. 161).

Shënime
 1. “Një Përqafim i Madh Krishtlindjeje  

nga Presidenti Smith,” Church News,  
25 dhjetor 1971, f. 3.

 2. “Një Përqafim i Madh Krishtlindjeje nga 
Presidenti Smith,” f. 3.

 3. “Përshëndetje të Krishtlindjes nga Presi-
denti Jozef Filding Smith drejtuar Anë-
tarëve të Kishës kudo në Botë,” Church 
News, 19 dhjetor 1970, f. 3.

 4. The Restoration of All Things (1945), 
f. 279–280.

 5. Letërkëmbim vetjak, cituar në Doc
trines of Salvation, botim i Bruce R. 
McConkie, 3 vëllime (1954–1956), 1:11.

 6. Letërkëmbim vetjak, cituar në Doctrines 
of Salvation, 1:32–33.

 7. Answers to Gospel Questions, përmble-
dhje Joseph Fielding Smith Jr., 5 vë-
llime. (1957–1966, 2:134, f. 136.

 8. “The Resurrection,” Improvement Era, 
dhjetor 1942, f. 780–781; shih edhe 
 Doctrines of Salvation, 2:259.

 9. “Christmas Greetings,” f. 3.
 10. The Restoration of All Things,278–279, 

281–282, 286; pikëzimi i standardizuar. 
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Përgatitja për Ardhjen 
e Zotit Tonë

“Përgatisni ju udhën e Zotit dhe bëjini të drejta shtigjet e 
tij, sepse ora e ardhjes së tij është pranë” (DeB 133:17).

Nga Jeta e Jozef Filding Smithit

Presidenti Jozef Filding Smith i tregoi një herë një grupi shenjto-
rësh të ditëve të mëvonshme se ai po “lutej për fundin e botës”. Ai 
tha: “Nëse do të vinte nesër, unë do të isha i gëzuar”. Në përgjigje 
ndaj kësaj deklarate një grua foli hapur mjaft fort që ta dëgjonin të 
tjerët. “O, unë shpresoj se jo”, tha ajo.

Duke e treguar këtë përvojë dikur më vonë, Presidenti Smith 
na mësoi:

“A nuk doni që fundi i botës të vijë?

Shumë njerëz kanë idenë e gabuar mbi atë se çfarë kuptohet me 
fund të botës. . . .

. . . Kur Krishti vjen do të ketë një fund të botës. . . . Nuk do të 
ketë ndonjë luftë, ndonjë trazirë, zili, gënjeshtër; nuk do të ketë 
ligësi. Njerëzit do të mësojnë atëherë ta duan Zotin dhe të mbajnë 
urdhërimet e Tij, dhe nëse jo, ata nuk do të qëndrojnë këtu. Ai është 
fundi i botës, dhe ajo është arsyeja për të cilin u lut Shpëtimtari 
kur dishepujt e Tij erdhën tek Ai dhe i thanë: ‘Na mëso të lutemi’. 
Çfarë bëri ai? Ai u mësoi atyre: ‘Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë 
emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt si në qiell edhe në 
tokë’. [Shih Lluka 11:1–2.]

Kjo është ajo për të cilën unë lutem. Zoti lutej për fundin e botës, 
dhe po kështu edhe unë.” 1

Në predikime dhe shkrime, Presidenti Smith shpesh citonte 
profeci nga shkrimet e shenjta rreth ditëve të fundit, rolin e Jozef 
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“Ne mezi e presim ditën kur Princi i Paqes do të vijë.”
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Smithit në përgatitjen e udhës së Zotit dhe ardhjen e Shpëtimtarit 
në tokë në lavdi. Ai i shprehu ndjenjat e tij të thella rreth këtyre 
profecive në lutjen përkushtuese të Tempullit të Ogdenit në Juta:

“Siç e dini, o Perëndia ynë, ne po jetojmë ditët e fundit kur she-
njat e kohëve po duken; kur ti po e përshpejton punën tënde në 
kohën e saj; dhe kur ne tashmë kemi dëgjuar një zë që bërtet në 
shkretëtirë: Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij [shih Mateu 
3:3]. . . .

O, Ati ynë, ne digjemi për ditën kur Princi i Paqes do të vijë, kur 
toka do të pushojë dhe drejtësia do të gjendet përsëri mbi faqen 
e saj; dhe është lutja jonë, e shprehur nga përulësia dhe zemra të 
penduara, që ne do t’i qëndrojmë ditës dhe do të gjendemi të denjë 
për të jetuar me atë që ti ke caktuar të qëndrojë si Mbret i mbretërve 
dhe Zot i zotërve, tek i cili qoftë lavdia dhe nderi dhe forca e fuqia 
për tani dhe përgjithmonë.” 2

Mësime të Jozef Filding Smithit
1

Ardhja e Zotit është afër.

Ne po i afrohemi me shpejtësi ditës së madhe të Zotit, asaj kohe 
të “ripërtëritjes”, kur ai do të vijë në retë e qiellit për t’u shpaguar 
ndaj të paperëndishmëve dhe të përgatisë tokën për mbretërinë e 
paqes për të gjithë ata që janë të gatshëm të jenë në përputhje me 
ligjin e Tij [shih Veprat e Apostujve 3:19–20].3

Shumë gjëra kanë ndodhur . . . që t’u lënë mbresa anëtarëve 
besnikë të Kishës për faktin që ardhja e Zotit është afër. Ungjilli 
është rivendosur. Kisha është organizuar plotësisht. Priftëria i është 
dhënë njeriut. Epokat e ndryshme ungjillore nga fillimi janë zbuluar 
dhe çelësat dhe autoritetet e tyre u janë dhënë Kishës. Izraeli është 
mbledhur dhe po mblidhet te toka e Sionit. Judenjtë po kthehen 
në Jerusalem. Ungjilli po predikohet kudo në botë si një dëshmi 
për çdo komb. Tempuj po ndërtohen, dhe punë ordinancash për 
të vdekurit, si dhe për të gjallët, po kryhet në to. Zemrat e fëmijëve 
janë drejtuar nga etërit e tyre, dhe fëmijët po i kërkojnë të vdeku-
rit e tyre. Besëlidhjet që Zoti i premtoi t’i bënte Izraelit në ditët e 
mëvonshme janë zbuluar dhe mijëra nga Izraeli i mbledhur janë 
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përfshirë në to. Kështu puna e Zotit po përparon dhe të gjitha këto 
gjëra janë shenja të ardhjes së afërt të Zotit tonë. . . .

Fjalët e profetëve po përmbushen me shpejtësi, por kjo bëhet 
mbi parime të tilla të natyrshme që shumë prej nesh nuk arrijnë 
ta shohin.

Joeli premtoi se Zoti do të derdhte shpirtin e tij mbi gjithkënd: 
bijtë dhe bijat duhet të profetizojnë, të vjetrit duhet të ëndërrojnë, 
dhe të rinjtë duhet të marrin vegime [shih Joel 2:28–29]. . . .

Midis shenjave të ditëve të mëvonshme pati një rritje të të mësua-
rit. Danieli ishte urdhëruar të “. . . [mbajë] të fshehura këto fjalë dhe 
vulosë librin [e profecisë së tij], deri në kohën e mbarimit; [dhe në 
atë ditë] shumë do ta shfletojnë”, tha ai “dhe dituria do të shtohet”. 
(Daniel 12:4.) A nuk po e “shfletojnë” njerëzit sot siç nuk e kanë 
bërë kurrë më parë në historinë e botës? . . .

. . . A nuk është rritur dituria? A pati ndonjëherë një kohë në 
historinë e botës kur u derdh mbi njerëzit kaq shumë dituri? Por e 
trishtueshme të thuhet, fjalët e Palit janë të vërteta – njerëzit “më-
sojnë gjithnjë dhe kurrë nuk mund të arrijnë në njohjen e plotë të 
së vërtetës”. (2 Timoteut 3:7.) . . .

A nuk ka pasur zhurma të shumta luftërash? [Shih DeB 45:26.] 
A nuk kemi pasur luftëra, luftëra të tilla që bota nuk i pa kurrë më 
parë? A nuk ka sot trazira midis kombeve, dhe a nuk janë shqetë-
suar sunduesit e tyre? A janë përmbysur mbretëritë dhe janë bërë 
ndryshime të mëdha midis kombeve? I gjithë dheu është në rrë-
mujë. Tërmete në vende të ndryshme po njoftohen çdo ditë [shih 
DeB 45:33]. . . .

Përsëri bota e vjetër vazhdon me punën e vet duke i kushtuar 
pak vëmendje gjithçkaje që Zoti ka thënë dhe të gjitha shenjave dhe 
treguesve që janë dhënë. Njerëzit i ngurtësojnë zemrat dhe thonë 
“. . . që Krishti e vonon ardhjen e tij deri në mbarim të tokës”. (DeB 
45:26.)4

Mua më kërkuan, jo shumë përpara, nëse mund të tregoja kur 
do të vinte Zoti. Unë u përgjigja: “Po”, dhe unë përgjigjem “Po” tani. 
Unë e di kur Ai do të vijë. Ai do të vijë nesër. Ne kemi fjalën e Tij 
për këtë. Më lejoni ta lexoj:
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“Vini re, e tanishmja quhet e sotme deri në ardhjen e Birit të 
Njeriut dhe në të vërtetë është një ditë sakrifice dhe një ditë për të 
dhjetën e popullit tim; sepse ai që do të paguajë të dhjetën, nuk do 
të digjet në ardhjen e tij”.

Këtu kemi një ligjëratë të mjafteshme mbi të dhjetën.

“Sepse pas së sotmes vjen djegia – kjo është duke folur sipas më-
nyrës së Zotit – sepse në të vërtetë unë them, nesër gjithë krenarët 
dhe ata që veprojnë ligësisht, do të jenë si kashta; dhe do t’i djeg 
ata, sepse unë jam Zoti i Ushtrive; dhe unë nuk do të kursej asnjë 
që mbetet në Babiloni.” [DeB 64:23–24.]

Ndaj Zoti do të vijë, them unë, nesër. Atëherë le të jemi të 
përgatitur.5

2
Do të ketë një gjykim kur Krishti të vijë.

Shëmbëlltyra që Zoti dha mësim për Grurin dhe Egjrën u refero-
hej ditëve të fundit. Sipas tregimit, një mbjellës mbolli farë të mirë 
në arën e tij, por ndërsa flinte armiku erdhi dhe mbolli egjër në 
arë. Kur bisqet filluan të duken, shërbëtorët donin të shkonin dhe 
t’i shkulnin egjrat por Zoti i urdhëroi t’i linin edhe grurin edhe egj-
rën të rriteshin së bashku gjersa të korrat të piqeshin, që të mos e 
shkulnin grurin delikat gjatë asgjësimit të egjrës. Atëherë në mbarim 
të korrjes, ata duhej të vazhdonin dhe të mblidhnin grurin dhe ta 
lidhnin egjrën për ta djegur. Duke e shpjeguar këtë shëmbëlltyrë, 
Zoti u tha dishepujve të Tij se “korrja është fundi i botës; dhe korrë-
sit janë engjëjt”. [Shih Mateu 13:24–30, 36–43; DeB 86.] 6

Egjra dhe gruri rriten së bashku dhe kanë qenë rritur në të njëj-
tën arë për gjithë këto vite, por dita është afër kur gruri do të futet 
në hambar dhe egjrat po ashtu do të mblidhen dhe do të digjen, 
dhe do të vijë një veçim, të drejtët nga të ligjtë, dhe duhet secili 
prej nesh të mbajmë urdhërimet e Zotit, të pendohemi për mëkatet 
tona, të kthehemi nga drejtësia, nëse ka nevojë për pendesë në 
zemrën tonë.7

Ngrijini dhe forcojini anëtarët e Kishës në besim te Perëndia; e 
dimë mirë se kemi nevojë për të. Ka aq shumë ndikime që janë në 
punë për të na përçarë, pikërisht midis anëtarëve të Kishës, dhe ka 
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“Ne po i afrohemi me shpejtësi ditës së madhe të Zotit, asaj 
kohe të ‘ripërtëritjes’ kur ai do të vijë në retë e qiellit.”
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për të ardhur, në një nga këto ditë në të ardhmen e afërt një ndarje 
e grurit nga egjrat, dhe ne jemi ose grurë ose egjër. Ne do të jemi 
në njërën apo në tjetrën anë.8

Dita do të vijë kur ne nuk do ta kemi këtë botë. Ajo do të ndry-
shohet. Ne do të kemi një botë më të mirë. Ne do të kemi një botë 
që është e drejtë, sepse kur Krishti të vijë, Ai do ta pastrojë tokën.

Lexojeni atë që është shkruar në shkrimet tona të shenjta. Lexo-
jeni atë që ka thënë Ai vetë. Kur Ai vjen, Ai do ta pastrojë këtë tokë 
nga të gjitha ligësitë e saj, dhe, duke folur për Kishën, Ai ka thënë se 
do t’i dërgonte engjëjt e vet dhe ata do të mbledhin nga mbretëria e 
tij, që është Kisha, të gjithë skandalet [shih Mateu 13:41].9

Dita e madhe dhe e llahtarshme nuk mund të jetë tjetër kohë 
veçse ardhja e Jezu Krishtit për të vendosur mbretërinë e tij në fuqi 
midis të drejtëve mbi tokë e ta pastrojë tokën nga çdo paudhësi. 
Nuk do të jetë një ditë frike dhe që të shkaktojë tmerr në zemrat 
e të drejtëve, por do të jetë ditë e madhe frike e terrori për të pa-
perëndishmit. Këtë e kemi mësuar nga fjalët e vetë Shpëtimtarit 
tonë, ndërsa ai u jepte mësim dishepujve të tij [shih Matthew 24; 
Jozef Smith—Mateu 1].10

Do të ketë një gjykim kur Krishti të vijë. Ne jemi vënë në dijeni 
se librat do të hapen, të vdekurit do të gjykohen sipas gjërave që 
janë shkruar në librat dhe midis librave do të jetë libri i jetës [shih 
Zbulesa 20:12]. Ne do t’i shohim faqet e tij. Ne do ta shohim veten 
pikërisht ashtu siç jemi, dhe ne duhet të kuptojmë me një kuptim 
të drejtë se gjykimet që janë caktuar për ne janë të drejta dhe të 
vërteta, qoftë nëse vijmë në Mbretërinë e Perëndisë, . . . për t’i marrë 
këto bekime të lavdishme qoftë edhe nëse dëbohemi.11

Unë u lutem shenjtorëve të ditëve të mëvonshme të qëndrojnë 
të fortë dhe besnikë në përmbushjen e çdo detyre, duke i mbajtur 
urdhërimet e Zotit, duke e nderuar priftërinë, që ne të mund të 
ngrihemi kur Zoti të vijë – qofshim të gjallë apo të vdekur, kjo nuk 
ka rëndësi, – për të qenë pjesëmarrës të kësaj lavdie.12
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3
Për t’u përgatitur për ardhjen e Zotit, ne duhet të kemi 

kujdes dhe të lutemi dhe t’i kemi shtëpitë tona në rregull.

Ka shumë ngjarje në botë sot që tregojnë se dita e madhe e Zotit 
po afron kur Shëlbuesi do të shfaqet përsëri për ta ngritur mbretë-
rinë e Tij në drejtësi përgatitore për mbretërimin mijëvjeçar. Ndër-
kohë, është detyra e anëtarëve të Kishës që të kërkojnë për njohuri 
dhe të përgatisin veten nëpërmjet studimit dhe besimit për ardhjen 
e asaj dite të madhe dhe të lavdishme.13

Ne nuk kemi nevojë të shqetësohemi rreth kohës dhe stinës kur 
Krishti do të vijë, por ne kemi nevojë të kemi kujdes dhe të lutemi 
dhe të jemi gati.14

Unë ndiej bezdi ndonjëherë nga disa prej pleqve tanë që kur 
flasin, thonë se Zoti do të vijë kur ne të gjithë do të bëhemi mjaft 
të drejtë për ta pritur Atë. Zoti nuk do të presë derisa ne të bëhemi 
të drejtë. Kur të bëhet gati për të ardhur, Ai do të vijë – kur kupa e 
paudhësisë të jetë plot – dhe nëse ne nuk do të jemi të drejtë atë-
herë, do të jetë thjesht shumë keq për ne sepse do të klasifikohemi 
ndër të paperëndishmit, dhe ne do të jemi si kashta për t’u fshirë 
nga faqja e tokës, sepse Zoti thotë ligësia nuk do të qëndrojë.15

A do të vazhdojmë të dremisim në harresë apo moskokëçarje 
të plotë ndaj gjithçkaje që Zoti na ka dhënë si paralajmërim? Unë 
ju them: “Rrini zgjuar, pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë 
Zoti juaj.

Por dijeni këtë, se ta dinte i zoti i shtëpisë në çfarë orë të natës 
do të vijë vjedhësi, do të rrinte zgjuar dhe nuk do të lejonte t’i 
shpërthehej shtëpia.

Prandaj edhe ju jini gati, sepse Biri i njeriut do të vijë në atë orë 
kur ju nuk mendoni.” (Mateu 24:42–44.)

I kushtofshim vëmendje këtij paralajmërimi të dhënë nga Zoti 
dhe i vënshim shtëpitë tona në rregull dhe qofshim të përgatitur 
për ardhjen e Zotit.16
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4
Shenjtorët e ditëve të mëvonshme mund 
të jenë mjete në duart e Perëndisë për ta 
përgatitur popullin për ardhjen e Zotit.

A nuk do të ishte një gjë jashtëzakonisht e çuditshme nëse Zoti 
do të vinte dhe do ta fillonte mbretërinë e Tij të paqes, të merrte 
hak mbi të ligjtë, ta pastronte tokën nga mëkati dhe të mos dërgonte 

Kur engjëlli Moroni vizitoi të riun jozef Smith, ai profetizoi për ardhjen 
e Dytë të Shpëtimtarit (shih joseph Smith—Historia 1:36–41).
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lajmëtarë për të përgatitur udhën përpara Tij? A duhet të presim që 
Zoti të vijë për ta gjykuar botën pa i dhënë së pari një paralajmë-
rim dhe pa përgatitur mjetet për shpëtim për të gjithë ata që do të 
pendohen?

Noeu u dërgua në botë për ta paralajmëruar për përmbytjen. 
Nëse njerëzit do të kishin dëgjuar, ata do të kishin shpëtuar. Moisiu 
u dërgua për të udhëhequr Izraelin në tokën e premtuar, për t’i për-
mbushur premtimet e bëra Abrahamit. Gjon Pagëzori u dërgua që të 
përgatiste udhën për ardhjen e Krishtit. Në secilin rast thirr ja erdhi 
nëpërmjet hapjes së qiejve. Isaia, Jeremia dhe profetë të tjerë, u 
dërguan për ta paralajmëruar Izraelin dhe Judenë përpara se shpër-
ndarja dhe robëria të vinte mbi ta. Po t’ua kishin vënë veshin, do 
të qe shkruar një faqe historie e ndryshme. Ata e patën shansin e 
vet që të dëgjonin; ata qenë paralajmëruar dhe i patën mjetet për 
të shpëtuar të cilat nuk i pranuan.

Zoti premtoi të kishte të njëjtin interes për njerëzimin përpara 
ardhjes së Tij të dytë.17

Jozef Smithi qe dërguar për ta përgatitur udhën për këtë ardhje të 
dytë, duke shpallur plotësinë e ungjillit dhe duke u dhënë të gjithë 
njerëzve mjetet e shpëtimit nga paudhësia dhe shkelja.18

Gjoni në Patmos pa në vegim në ditët e fundit “një engjëll . . . 
që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, 
që t’ua predikojë banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe 
gjuhe, dhe populli”. [Zbulesa 14:6.]

Në përmbushje të këtij premtimi, Jozef Smithi deklaroi se Mo-
roni, një profet i lashtë në këtë kontinent, dhe tani i ringjallur, ia 
mësoi atij ungjillin, duke i dhënë udhëzim në lidhje me rivendosjen 
e të gjitha gjërave që i paraprijnë ardhjes së Krishtit. Dhe tha Zoti: 
“Sepse, vini re, Zoti Perëndi ka dërguar engjëllin që të thërrasë 
mespërmes qiellit, duke thënë: Përgatisni ju udhën e Zotit dhe 
bëjini të drejta shtigjet e tij, sepse ora e ardhjes së tij është pranë”. 
[DeB 133:17.]

Duke e pranuar këtë si të vërtetë, shenjtorët e ditëve të mëvon-
shme besojnë që komunikimi është vendosur me qiejt në kohët 
moderne, dhe tani “Ungjilli i Mbretërisë” është dërguar si një dëshmi 
te bota përpara se Krishti të vijë [shih Mateu 24:14].19
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Shenjtorët e ditëve të mëvonshme mund të shihen si të çuditshëm 
dhe të veçantë në të besuarit se janë thirrur për ta përmbushur këtë 
shkrim të shenjtë [Mateu 24:14], por është plotësisht e sigurt që Zoti 
ka thënë se ata po dërgojnë me zell misionarë në të gjitha pjesët 
e tokës. Për më tepër, kur të gjitha kombet ta kenë dëgjuar këtë 
mesazh siç është zbuluar në këto ditë të fundit, atëherë pafshim 
përpara për ardhjen e Zotit tonë dhe Shpëtuesit Jezu Krisht, sepse 
atë ditë të gjitha kombet do të jenë paralajmëruar nga lajmëtarë që 
u qenë dërguar sipas premtimit të Zotit.20

Ungjilli është për të gjithë njerëzit, dhe Kisha do të vendoset 
kudo, në të gjitha kombet, madje në fundet e tokës, përpara ardhjes 
së dytë të Birit të Njeriut. . . .

. . . Ai e ka vendosur dorën e tij për herë të dytë për të mbledhur 
Izraelin në Kishë, dhe kësaj here, ai do të ngrejë bashkësi të shenj-
torëve të Tij në të gjitha kombet.21

Nga lutja përkushtuese për Tempullin e Ogdenit në Juta:

O Atë, shpejtoje ditën kur drejtësia do të mbizotërojë; kur sun-
dimtarët e kombeve do t’i hapin kufijtë e tyre për predikimin e un-
gjillit; kur dera e shpëtimit do të hapet plotësisht për të ndershmin, 
të drejtin dhe të mirin midis çdo populli.

Ne lutemi për përhapjen e së vërtetës; ne lutemi për kauzën 
misionare; ne kërkojmë forcë dhe numra dhe mjete për t’i shpallur 
të vërtetat e tua të përjetshme te më shumë nga fëmijët e tu të tjerë 
në çdo komb, midis çdo farefisi dhe që flasin çfarëdo gjuhe. . . .

. . . Është dëshira jonë që të jemi mjete në duart e tua për të për-
gatitur një popull për ardhjen e Birit tënd.22

5
Mijëvjeçari do të jetë një kohë paqeje dhe 

një kohë pune në punën e Zotit.

Të drejtët do të gëzohen kur ai të vijë, sepse atëherë paqja do të 
vijë në tokë, drejtësia do të vijë te njerëzit, dhe po ai shpirt paqeje 
dhe gëzimi dhe lumturie që ngadhënjeu mbi këtë kontinent për 
dyqind vjet [shih 4 Nefi 1:1–22] do të vendoset përsëri midis nje-
rëzve dhe përfundimisht do të bëhet gjithëbotëror dhe Krishti do të 
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mbretërojë si Zot i zotërve dhe Mbret i mbretërve për njëmijë vjet. 
Ne mezi po e presim atë kohë.23

Për njëmijë vjet, kjo periudhë e lumtur do të mbizotërojë dhe, 
në kohën e duhur, të gjithë banorët e tokës do të sillen në vathën 
e Kishës.24

Ungjilli do të jepet mësim shumë më me gjallëri dhe me fuqi 
më të madhe gjatë mijëvjeçarit, gjersa të gjithë banorët e tokës ta 
përqafojnë atë.25

Në vend që të jetë një kohë pushimi, mijëvjeçari duhet të jetë 
për të gjithë një kohë për të punuar. Papunësia nuk do të ekzistojë, 
metoda më të mira do të përdoren, nuk do të shpenzohet aq shumë 
kohë në veprimtaritë ditore dhe më shumë kohë do t’i jepet gjërave 
të Mbretërisë. Shenjtorët do të zihen me punë në tempuj që do të 
ndërtohen në të gjitha pjesët e tokës. Në fakt, ata do të jenë aq të 
zënë saqë tempujt do të jenë plot shumicën e kohës.26

Do të ketë njerëzim mbi faqen e tokës gjatë njëmijë vjetëve për 
shkak të punës së madhe që duhet të përmbushet, për shpëtimin e 
të vdekurve. Gjatë atyre njëmijë vjetëve të paqes puna e madhe e 
Zotit do të jetë në tempujt, dhe në ato tempuj njerëzit do të shkojnë 
të punojnë për ata që kanë kaluar përtej dhe që po presin të kenë 
këto ordinanca që lidhen me shpëtimin e tyre të kryera për ta nga 
ata që jetojnë ende në vdekshmëri mbi tokë.27

Është detyra jonë t’i shpëtojmë të vdekurit dhe ajo punë do të 
vazhdojë gjatë mijëvjeçarit gjersa të kenë marrë indaumentin dhe të 
jenë vulosur të gjithë ata të cilëve u takon ky bekim.28

Të gjithë ata që kanë vdekur në Krisht do të ngrihen së vdekuri, 
me ardhjen e Tij, dhe do të banojnë mbi tokë ndërsa Krishti do të 
jetë mbi tokë gjatë mijëvjeçarit. Ata nuk do të qëndrojnë këtu gjatë 
gjithë kohës për njëmijë vjet, por do të shoqërohen me ata që janë 
ende këtu në jetë të vdekshme. Këta shenjtorë të ringjallur, dhe Vetë 
Shpëtimtari, do të vijnë për të na dhënë udhëzim dhe drejtim; për 
të na zbuluar gjërat që duhet të dimë; për të na dhënë informacion 
lidhur me punën në tempujt e Zotit që të mund të bëjmë punën që 
është thelbësore për shpëtimin e njerëzve të denjë.29

Zoti ka thënë nëpërmjet shërbëtorëve të Tij se gjatë mijëvjeçarit, 
ata që kanë kaluar përtej dhe kanë arritur ringjalljen do të zbulojnë 
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personalisht tek ata, që janë ende në vdekshmëri, të gjithë in-
formacionin që kërkohet për të përmbushur punën për ata që janë 
larguar nga kjo jetë. Atëherë të vdekurit do të kenë privilegjin e 
shpalosjes së gjërave që dëshirojnë dhe që kanë të drejtën t’i ma-
rrin. Në këtë mënyrë, asnjë shpirt nuk do të shpërfillet dhe puna 
e Zotit do të përsoset.30

Unë lutem çdo ditë të jetës sime që Zoti ta përshpejtojë punën e 
Tij. . . . Unë lutem për fundin e botës sepse unë dua një botë më të 
mirë. Unë e dua ardhjen e Krishtit. Unë e dua mbretërimin e paqes. 
Unë dua që të vijë koha kur çdo njeri të mund të jetojë në paqe dhe 
në shpirtin e besimit, përuljes dhe lutjes.31

Sugjerime për Studim dhe Mësimdhënie

Pyetje
•	 Si	ndikon	rrëfimi	në	pjesën	“Nga	Jeta	e	Jozef	Filding	Smithit”	te	

ndjenjat tuaja rreth fundit të botës?

•	 Si	mundet	të	na	ndihmojnë	profecitë	e	përmendura	në	pjesën	1	
që të përgatitemi për ardhjen e Zotit?

•	 Në	pjesën	2,	rishikojini	mësimet	e	Presidentit	Smith	rreth	shëm
bëlltyrës së grurit dhe egjrës. Çfarë mund të bëjmë që të jemi 
pjesë e “grurit”? Çfarë mund të bëjmë që t’i ndihmojmë familjet 
tona dhe të tjerët?

•	 Ndërsa	përgatitemi	për	ardhjen	e	Zotit,	çfarë	mendoni	se	do	të	
thotë të “kesh kujdes dhe të lutesh”? Çfarë mendoni se do të thotë 
t’i “vëmë shtëpitë tona në rregull”? (Shih pjesën 3.)

•	 Presidenti	Smith	u	lut:	“Është	dëshira	jonë	të	jemi	mjete	në	du-
art e tua për të përgatitur një popull për ardhjen e Birit tënd” 
(pjesa 4). Në çfarë mënyrash mund t’i ndihmojmë të tjerët për 
ardhjen e Zotit?

•	 Rishikoni	pjesën	5.	Në	çfarë	mënyrash	mund	të	përfitojmë	tani	
nga dija rreth asaj që do të ndodhë në mijëvjeçar?

Shkrime të Shenjta Përkatëse
Psalmeve 102:16; Isaia 40:3–5; Jakobi 5:7–8; DeB 1:12; 39:20–21; 

45:39, 56–59
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Ndihmë për Mësimdhënien
“Fuqia kurorëzuese, bindëse, kthyese në besim e mësimdhënies 

së ungjillit duket kur një mësues i frymëzuar 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, në Teaching, No Greater Call [1999], f. 43).
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dëshiron që ne të kthehemi tek 

Ai, 45–46
dituria për, mungon në botë, 37, 

40
duke ushtruar besim në, 39–40, 

86–87
është Ati i shpirtrave të të gjithë 

njerëzve, 41, 259–260
familja e, anëtarësia e të gjithë 

njerëzve në, 40, 61, 259–260
i fton të gjithë njerëzit për të ar-

dhur te Biri i Tij i Dashur, 46
karakteristikat e, 39–46
plani i, 45–46, 53, 59–71

vajton për fëmijët e Tij të pabi-
ndur, 44–45

vepra e, të bëjë të ndodhë pavde-
kësia dhe jeta e përjetshme, 43

B

Benson, Ezra Taft, 28
Besimet e tjera, respekti për, 

277–278
Besimi

do të thotë veprim, 87–89
duhet dije për karakteristikat e 

Perëndisë, 39–40
duke ecur nëpërmjet, 87–89
dhe plani i shpëtimit, 66
është parimi i parë i ungjillit, 

86–87
ndërthuret me pendimin për të 

çuar te falja, 85
tek Ati Qiellor dhe Jezu Krishti, 

39–40, 86–87
Bindja. Shih Urdhërimet
Blasfemia, 251
Braktisja, 121–122

Ç

Çelësat e priftërisë. Shih Çelësat e 
priftërisë

Çelësat e priftërisë
mbi mbarë Kishën, mbahen nga 

Presidenti i Kishës, 161
nderimi i atyre që mbajnë, 155, 

157, 161–163
përkufizimi i, 157–158
u rivendosën nga lajmëtarë qie-

llorë nëpërmjet Jozef Smithit, 
158–161



i N D e K S i

342

D 

Dallimi i së vërtetës nga mashtrimi, 
144–146, 150–152

Dashuria
dhe duke i vlerësuar njerëzit siç 

janë, 263–264
Jozef Filding Smithi mëson, nga 

pela e tij Xhuni, 263–264
midis shenjtorëve të ditëve të 

mëvonshme, 260–262
përfshin të qenit falës dhe të parit 

e të mirës tek të tjerët, 261
për Zotin dhe të tjerët, çon në 

përputhje me të gjithë ligjin e 
shenjtë, 264–265

shprehet përmes shërbimit, 
262–263

zgjerohet nga njohuria se të 
gjithë njerëzit janë fëmijë të 
Perëndisë, 259–260

Detyra, përgjegjësia vetjake për, 
297–298

Dëlirësia, ligji i, 215–216, 252
Dija. Shih Të mësuarit
dita e Shabatit, 249
Durimi deri në fund, 1, 66, 70, 284

Dh 

Dhurata e Frymës së Shenjtë. Shih 
Fryma e Shenjtë, dhurata e

E

Elija
rivendosi fuqinë vulosëse, 

222–224
Shpirti i, 221, 223
Shih edhe Fuqia vulosëse; Histo-

ria familjare; Puna në tempull

F

Familja
dhe ekzaltimi, 69–71

e krijuar nga Zoti për të qëndruar 
përjetësisht, 78–80

organizata më e rëndësishme 
për kohën dhe përjetësinë, 29, 
76–78

si të forcohet, 76–78, 80–81
Shih edhe Fuqia vulosëse; Histo-

ria familjare; Martesa; Mbrëmja 
familjare; Prindërit

Fatkeqësia, sjell dobi, 253–254
Fjala e Urtësisë, 233, 235, 249–251
Fryma e Shenjtë

fuqia e, për t’u folur shpirtrave të 
individëve, 187

Jozef Filding Smithi merr udhë-
rrëfim nga, në familjen e tij, 
185, 187

misioni i, 187
nuk do të banojë në tabernakuj 

jo të shenjtë, 192
ua shpalos të vërtetën të gjithë 

njerëzve, 147–148, 188
Fryma e Shenjtë, dhurata e

çon në zbulesa që udhëheqin 
jetën personale, 192–193

duke u përgatitur për të marrë 
bekimet e, 190–192

dhe plani i shpëtimit, 66
me anë të vënies së duarve, 

188–189
na lejon ta kemi Frymën e 

Shenjtë si shoqërues të vazh-
dueshëm, 189–190

Fuqia vulosëse
dhe shpëtimi për të vdekurit, 

226–228
e rivendosur nëpërmjet Elijas, 

222–224
e shpëton tokën nga shkatërrimi, 

224
i përgatit shenjtorët për shpëtim 

në plotësinë e tij, 225–226
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Shih edhe Elija; Historia familjare; 
Puna në tempull

G

Grant, Hiber J., 144, 151
Gratë

bekimet e priftërisë të disponu-
eshme për, 312–313

pritet të kërkojnë dritë dhe të 
vërtetë, 310–312

puna thelbësore e, në mbretërinë 
e Zotit, 306–308

shembujt e shërbimit nga, në 
shkrimet e shenjta, 306

Shih edhe Shoqata e Ndihmës

Gj

Gjërat e botës
braktisja e, 247–255
dhënia e përgjigjeve për suksesin 

në dukje të njerëzve të botës, 
253–254

Gjuhë, nderim në, 251

H

Hinkli, Gordon B., 1
Historia familjare

është një punë dashurie, 228–229
i kthen zemrat te paraardhësit, 

221–222, 226–228
ndihmon për ta plotësuar orga-

nizimin e familjes nga brezi në 
brez, 229–231

Shih edhe Elija; Fuqia vulosëse

J

Jeta, qëllimi i, 67–68
Jezu Krishti

Ardhja e Dytë e, 325, 327–329, 
329, 331–335

bindja e shenjtorëve të ditëve të 
mëvonshme në, 51–53

dashuria e Jozef Filding Smithit 
për, 49–51

drejton Kishën, 122–123
duke kujtuar, në kohën e 

Krishtlindjes, 318–319, 322–323
duke kujtuar, nëpërmjet sakrame-

ntit, 99–105
duke marrë një dëshmi për, 55
duke ndjekur shembullin e, 

56–57, 171, 242
duke qëndruar i vërtetë ndaj një 

dëshmie për, 54–56
duke u bërë bij dhe bija të, 53–54
duke ushtruar besim te, 86–87
dhe Jozef Smithi, 110–111
është Biri i Vetëmlindur i Perë-

ndisë, 51–53
është modeli i madhërishëm i 

shërbimit të priftërisë, 172
fëmijëria dhe rinia e, 319–321
lindja e, 53, 317–323
në këtë periudhë ungjillore, 

54–56
paraqet sakramentin, 97–99
përparoi nga hiri në hir gjersa 

mori një plotësi, 319–321
roli i, në planin e shpëtimit, 

45–46, 53, 63–69, 110
sjell shpëtim nga mëkati, 63–66
sjell shpëtim nga Rënia, 63–66
Shlyerja e, 45, 53–54, 63–71, 

100–103, 110, 321–322
të gjitha gjërat janë të përqendru-

ara te dhe përreth Tij, 52
vuajtja e, në Gjetseman dhe në 

kryq, 63–66, 99–103
Shih edhe Ardhja e Dytë e Jezu 

Krishtit; Shlyerja e Jezu Krishtit
Jozef Filding Smith. Shih Smith, 

Jozef Filding
Jozef Smithi. Shih Smith, Jozef

K

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve 
të Ditëve të Mëvonshme
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dashuria e brendshme, vendos 
një shembull për botën, 
260–262

do të përhapen anembanë botës, 
126–128

drejtohet nga Jezu Krishti, 
122–123

është mbretëria e Perëndisë mbi 
tokë, 126–128

është organizuar që t’i ndihmojë 
individët dhe familjet të gjejnë 
gëzim dhe jetë të përjetshme, 
124–125

i ndihmojnë prindërit t’u mësojnë 
fëmijëve, 211–212

organizatat ndihmëse në, 124
privilegji i anëtarësisë në, 

122–123
rivendosja e, pas shekujsh bra-

ktisjeje, 121–122
shërbimi në, shpreh vlerësim për 

shërbimin e Zotit ndaj nesh, 
125–126

Krishtlindja, 317–318, 322–323
Shih edhe Jezu Krishti

Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve, 
këshillë nga, 161

L

Li, Harold B., 31
Libri i Mormonit

dëshmia vetjake e Jozef Filding 
Smithit për, 131, 132, 139

dëshmon për Jezu Krishtin, 
132–133

duke marrë një dëshmi për, 
133–136

Jozef Filding Smithi lexon, në 
moshë të vogël, 4–5, 143

përmban ungjillin, 132–133
studimi vetjak i, 139
Tre Dëshmitarë dhe Tetë Dëshmi-

tarë për, 131–139

Ligji
bindje ndaj, kërkohet për shpëti-

min, 66
qeveris gjithësinë dhe mbretërinë 

e Perëndisë, 235–236
Ligji i dëshmitarëve, 133–136
Liria e zgjedhjes, 298–300
Lutja

duke jetuar në përputhje me, 288
duke shprehur falënderime në, 

288
duke u përgjëruar për dëshira të 

drejta në, 288–290
i afron individët pranë Perëndisë, 

284–285
koha për, është gjithmonë, 

285–287
për të kuptuar doktrinat e ungji-

llit, 150–151
Shembulli i Jozef Filding Smithit 

në, 281, 283–284, 288–290

M

Martesa
besnikëria ndaj, sjell lumturi dhe 

bekime të përjetshme, 200–202
bëhet edhe më e ëmbël teksa 

bashkëshorti dhe bashkëshortja 
e jetojnë ungjillin së bashku, 
204–205

çelestiale, do të jetë e disponu-
eshme për të gjithë besnikët, 
200–202

çelestiale, është ordinanca kuro-
rëzuese e ungjillit, 198

duke i përgatitur fëmijët dhe të 
rinjtë për, 203

natyra e shenjtë e, 198
zgjat përgjithmonë në planin e 

ungjillit, 199–200
Shih edhe Familja; Fuqia vulo-

sëse; Prindërit
Mbledhja e sakramentit, 99
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Mbrëmja familjare, 215
Shih edhe Familja; Prindërit

Mijëvjeçari, 335–337
Monson, Tomas S., 1

P

Pagëzimi
besëlidhja e, 180–182
besnikëria pas marrjes, 182–183
dhe plani i shpëtimit, 66
i Jozef Filding Smithit, 175
i panevojshëm për fëmijët nën 

moshën tetë vjeç, 178–180
me anë të zhytjes, sipas simboli-

zimit të, 175, 177–178
natyra e dyfishtë e, 183
si një ringjallje nga jeta mëkatare 

në jetën e jetës shpirtërore, 175
Paker, Bojd K., 19, 28
Paralajmërimi

Misioni i Jozef Filding Smithit për 
të ngritur një zë, 18, 85–86, 233

përgjegjësia e shenjtorëve të 
ditëve të mëvonshme për të 
ngritur një zë, 93–94

Pendimi
dhe plani i shpëtimit, 66, 89
është parimi i dytë i ungjillit, 89
koha për, është tani, 92
misioni i Jozef Filding Smithit për 

t’i thirrur njerëzit që të, 85–86
ndërthuret me pendimin për të 

çuar te falja, 85
përfshin pikëllim të sinqertë për 

mëkatin dhe kthesë të plotë 
nga mëkati, 91–92

përgjegjësi për t’i ndihmuar të 
tjerët të pendohen, 93–94

shfaq mëshirën e Atit Qiellor dhe 
Jezu Krishtit, 90–91

Perëndia, Ati. Shih Ati Qiellor
Përgjegjësia individuale, 293–301

Përkushtimi i tempullit, një shpreh je 
e përkushtimit vetjak, 222

Plani i shpëtimit
dhe Shlyerja e Jezu Krishtit, 

45–46, 53–54, 63–69, 110–111
është i përqendruar te familja, 

69–71
marrë me gëzim në botën e 

shpirtrave para lindjes, 61
përfshin Rënien, 62
themeluar nga Ati Qiellor përpara 

Krijimit, 61
Presidenca e Parë, këshillë nga, 163
Presidenti i Kishës

mban çelësat e priftërisë mbi 
mbarë Kishën, 161

nuk do ta udhëheqë Kishën në 
udhë të gabuar, 163

Priftëria
bekimet e, u ofrohen të gjithëve, 

168, 173, 312–313
betimi dhe besëlidhja e, 168–169
duke lartësuar thirrjet në, 169–

171, 173
Jezu Krishti, modeli i madhëri-

shëm i, 172
u premtohet mbajtësve të denjë 

të, 172
Prindërit

i mësojnë fëmijët kur janë të 
vegjël, 214

i mësojnë fëmijët të luten, 214
i ndihmojnë fëmijët t’i bëjnë ballë 

kundërshtarit, 209–210
i njohin fëmijët me shkrimet e 

shenjta, 214–215
i përgatisin fëmijët për t’u bërë 

prindër vetë, 216–217
i përgatisin fëmijët që të dësh-

mojnë për të vërtetën dhe të 
shërbejnë në misione, 216

marrin ndihmë nga Kisha për 
përgjegjësitë, 211–212
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mbajnë mbrëmje familjare, 215
përgjegjësia e, për t’u mësuar 

të vërtetën fëmijëve të tyre, 
209–210

shembull i drejtë i, 213
u mësojnë fëmijëve të jenë të dë-

lirë dhe të virtytshëm, 215–216
Shih edhe Familja; Martesa; Mbrë-

mja familjare
Puna

për shpëtim, 297–298
vlera e, 296–298

Puna misionare
dhe duke ndarë plotësinë e beki-

meve të ungjillit, 270–271
duhet bërë me thjeshtësi dhe me 

anë të Shpirtit, 276
i sjell botës shpresë dhe paqe, 

276–278
Jozef Filding Smithi si misionar 

kohëplotë, 7–12, 267, 269–270
nevoja e Kishës për më shumë 

misionarë, 274–275
përgjegjësia e shenjtorëve të 

ditëve të mëvonshme për të 
marrë pjesë në, 271–274

Puna në tempull
është një punë dashurie, 228–229
i kthen zemrat te paraardhësit, 

221, 222, 223, 227
ndihmon për të plotësuar orga-

nizimin e familjes nga brezi në 
brez, 229–231

Shih edhe Elija; Fuqia vulosëse; 
Historia familjare

R

Rënia e Adamit dhe e Evës
krahasohet me një burrë që bie 

në një gropë të thellë, 65
mposhtet nëpërmjet Shlyerjes së 

Jezu Krishtit, 45, 63–66

thelbësore në planin e shpëtimit, 
62

Ringjallja, 68–69

S

Sakramenti
besëlidhjet e bëra nëpërmjet 

marrjes së, 103–105
është një ordinancë e shenjtë, 99
Jezu Krishti paraqet, 99–100
në kujtim të Shlyerjes së Jezu 

Krishtit, 100–103
qëndrimi kur merret, 103–105
urdhërimi për të marrë, 99–100

Smith, Ethël Rejnolds (gruaja e 
dytë), 14–15, 19–22, 73,75–76, 
195, 197, 303, 305

Smith, Hajrëm (gjyshi)
besnikërinë e, ndaj Jozef Smithit 

dhe Kishës, 107, 114–116
integriteti i, 114
martirizimi i, 3, 114–116
shërbimi i, 1, 3, 107

Smith, Jozef
çelësat e priftërisë u rivendosën 

nëpërmjet, 155, 158–161
dëshmia vetjake e Jozef Filding 

Smithit për, 109
duke marrë një dëshmi për mi-

sionin e, 109
dhe Jezu Krishti, 110–111
martirizimi i, 3, 114–116
si zbuluesi i njohurisë për Kri-

shtin, 111
u bashkua me vëllanë e tij Hajrë-

min, 114–116
ungjilli u rivendos nëpërmjet, 

111–113
u thirr për të qëndruar në krye të 

periudhës së fundit ungjillore, 
111–113

Vegimi i Parë i, 38–39, 111–113
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Smith, Jozef F. (babai), 1, 3, 109, 
143, 170, 207, 309

Smith, Jozef Filding
afërsia e, me Perëndinë, 37
bën lutjen përkushtuese në vend 

të të atit, 13–14
boton një mesazh Krishtlindjeje, 

318
dashuria e, për njerëzit të cilëve u 

dha mësim, 85–86
dëshmia vetjake e, 109
ecën për në një mbledhje megji-

thëse kishte thyer këmbën, 121
e kalon kohën e Krishtlindjes me 

familjen, 317
e mëson ungjillin nga prindërit e 

tij, 207, 209
fëmijëria e, 3–6
flet me një burrë të cilit i ka 

pëlqyer për herë të parë pre-
dikimi mbi Fjalën e Urtësisë, 
234–235

flet me një gjenealogjist që nuk e 
shpjegon dot interesin e tij për 
historinë familjare, 221, 222

fton një të ri të ulet me të në kon-
ferencën e përgjithshme, 257

gjen paqe në çaste vdekjesh, 14, 
22, 26, 31–32, 59, 195, 197–198, 
245

homazhe për, 26–28, 31, 32–33
i jep një pallto një misionari në 

nevojë, 257, 259
i kushton vëmendje një vajze të 

vogël në një turmë, 259
këndon publikisht me gruan 

Xhesin, 305
kthehet në Angli si President i 

Kishës, 267, 269–270
lëvdon shembujt e drejtë të 

shenjtorëve të ditëve të mëvon-
shme në ushtri, 245–247

lexon dëshmitë e shkruara me 
dorë të Dejvid Uitmerit dhe të 
Oliver Kaudrit, 131

lindja e, 1
lutet për forcë pas vdekjes së 

Luisë, gruas së tij të parë, 281
lutet për forcë që të jetë besnik 

deri në fund, 1, 284
lutet për fundin e botës, 325, 327
lutet për të gjithë njerëzit, 

289–290
lutet publikisht gjatë prediki-

meve, 283
lutet që të zhduket stuhia, 281, 

283
martesa me Ethël Rejnoldsin, 

14–15, 195, 197–198
martesa me Lui Shërtlifin, 6–7, 

14, 195
martesa me Xhesi Evans, 22–24, 

197
merr pjesë në përkushtimin e 

Tempullit të Seint-Xhorxhit të 
Jutas kur ishte foshnjë, 119

merr pjesë në përkushtimin e 
Tempullit të Solt-Lejkut kur 
ishte i ri, 6

mëson rreth dashurisë dhe prani-
mit nga pela Xhuni, 263–264

mëson të punojë që kur ishte i ri, 
3–4, 293–294

misioni i, që t’u thërriste njerëzve 
për pendim dhe të ngrinte një 
zë paralajmërimi, 18, 85–86, 
223

natyra e mëshirshme e, 18–19, 86
ndan këshilla me D. Artur Hej-

kok, 293
nderon çelësat e priftërisë, 155, 

157
ndërton shtëpi dhe familje me të 

shoqen Luinë, 13–14
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ndihmon të atin për detyrat ad-
ministrative, 13–14

ndihmon të ëmën për detyrat e 
mamísë, 264, 303

pagëzimi i, 174
rritja e Kishës gjatë presidencës 

së, 29
si anëtar i Kuorumit të Të Dy-

mbëdhjetëve, 16–19, 24–28, 
119, 120–121

si bashkëshort, baba dhe gjysh, 
19–20, 73, 75–76, 195, 197–198, 
209

si Historian i Kishës, 18, 131
si President i Kishës, 28–31
studion shkrimet e shenjta kur 

ishte i ri, 4–5, 143
shërben krahpërkrah grave të 

shkëlqyera në Kishë, 303, 305
shërben në Europë teksa nis 

Lufta II Botërore, 24–26
shërben në Kishë në shumë pozi-

cione, 13, 119–121, 165, 167
shërben një mision me kohë 

të plotë në Angli, 7–12, 267, 
269–270

shërbesa e, u shenjua nga ash-
përsia dhe falja, 18–19

shpjegon arsyet personale për 
shërbimin në Kishë, 120

shpreh dashurinë për Jezu Krish-
tin, 49–51

shpreh dashurinë për Jozef Smi-
thin, 109

trashëgimi e, 1, 3, 107, 116–117
tregon mëshirë ndaj një burri që 

shkaktoi një aksident me ma-
kinë me [eldrat] misionarët, 19

thekson rëndësinë e familjes, 29, 
76–78

u frymëzua për të ndihmuar një 
bir të mbante Fjalën e Urtësisë, 
185, 187

u mëson fëmijëve ungjillin, 209

u thirr për të shërbyer në Kuo-
rumin e Të Dymbëdhjetëve, 
16–19, 119

vajton vdekjen e gruas së dytë, 
Ethëlit, 22, 197

vajton vdekjen e gruas së parë, 
Luisë, 14, 195, 281

vajton vdekjen e gruas së tretë, 
Xhesit, 31–32, 197

vdekja e, 31–32
zelli i, në studimin e ungjillit, 

4–5, 143, 144
Smith, Lui Shërtlif (gruaja e parë), 

6–14, 195
Smith, Xhesi Evans (gruaja e tretë), 

22–24, 31–32, 197, 305
Smith, Xhulina Lambson (nëna), 1, 

3, 207, 209, 264, 303
Sprovat, sjellin dobi, 253–254

Sh

Shembulli, 209, 245–247, 254
Shërbimi, 262–263
Shlyerja e Jezu Krishtit

duke kujtuar, në kohën e 
Krishtlindjes, 317–318, 322–323

krahasohet me shpëtimin e një 
burri nga një gropë e thellë, 65

kujtohet nëpërmjet sakramentit, 
97–100

mirënjohja për, 66
në Gjetseman dhe në kryq, 

63–66, 97–100
ringjallja përmes, 68–69, 110
shpëtimi nëpërmjet, 63–66, 

317–318
Shih edhe Jezu Krishti

Shoqata e Ndihmës
është thelbësore për punën e 

Kishës, 306–308
qëllimet materiale dhe shpirtë-

rore të, 308–310
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themelimi i, 307
Shih edhe Gratë

Shpëtimi
duke i ndihmuar të tjerët të kër-

kojnë, 300–301
duke kërkuar vetë [shpëtimin 

tonë], 300
Shih edhe Plani i shpëtimit

Shtëpia. Shih Familja; Martesa; 
Mbrëmja familjare; Prindërit

T

Të jetuarit në botë, por jo të botës, 
253

Shih edhe Gjërat e botës
Të mësuarit

duke kërkuar, në shumë fusha, 
144–146

dhe dallimi i së vërtetës nga 
mashtrimi, 144–146

më e rëndësishmja, është të më-
suarit e ungjillit, 144–146

nëpërmjet udhërrëfimit nga 
Fryma e Shenjtë, 148–149

nga shkrimet e shenjta, 137–139, 
146–147, 152

nga udhëheqësit e Kishës, 
147–148

përmes studimit, besimit e bind-
jes, 148–149

rritet nëpërmjet të jetuarit të 
drejtë, 150–152

Tompson, Mersi, 107

Th

Thjeshtësia, 215–216, 252

U

Ungjilli
duhet të predikohet me thjesh-

tësi, 276
është i përqendruar te familja, 78
është për të gjithë njerëzit, 128, 

269
është shpresa e vetme e botës, 

59, 276–278
i rivendosur nëpërmjet Jozef Smi-

thit, 113–114, 270–271
plotësia e, është vetëm në Kishën 

e rivendosur, 270–271
Urdhërimet

heqja dorë [nga urdhërimet], 
çon në humbjen e bekimeve, 
237–238

zbatimi [i urdhërimeve], çon 
në bekime të mëdha, 66–67, 
69–70, 240–242

zbatimi [i urdhërimeve], shpreh 
dashurinë për Zotin, 236–237

V

Vdekja, fizike dhe shpirtërore, 63
Vegimi i Parë

çoi te qëndrimi i Jozef Smithit 
në krye të periudhës së fundit 
ungjillore, 109

rivendosi diturinë e vërtetë për 
Perëndinë, 38–39

Shih edhe Smith, Jozef

Z

Zelli. Shih Puna
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