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SI TË PËRDORET KJO FLETORE PUNE

KUR JU I SHIHNI KËTO NXITJE, NDIQINI KËTO DREJTIME

Lexoni Shihni Diskutoni Përsiatni Veprimtaria

Një person lexon 
me zë të lartë për 
të gjithë grupin.

I gjithë grupi 
shikon materialin 
filmik.

Pjesëtarët e 
grupit japin 
mendime për dy 
deri katër minuta.

Individët 
qetësisht 
shqyrtojnë, 
meditojnë dhe 
shkruajnë.

Pjesëtarë të 
grupit punojnë 
individualisht ose 
me të tjerë gjatë 
kohës së caktuar.

Ftoni dikë të thotë lutjen.

Kërkojini dikujt të vendosë një kohëmatës për çdo seksion.

Çdo pjesëmarrës duhet të shpenzojë 30 sekonda për t’i treguar grupit 
emrin e tij apo të saj dhe diçka rreth vetes.

Mirë se Vini! Qëllimi i kësaj broshure është t’ju paraqesë grupet e 
mbështetjes te vetja. Kjo është një nismë e re e Kishës që do t’i 
ndihmojë anëtarët të mësojnë aftësi praktike dhe të forcojnë shprehi 
shpirtërore. Trajnimi i sotëm do të duket dhe ndihet si mbledhjet e 
grupit të mbështetjes te vetja që ju do të ndërmjetësoni. Në dy orët e 
tjera ne do të trajtojmë çështjet e mëposhtme:
○	 Çfarë	është	një	grup	i	mbështetjes	te	vetja?
○	 Roli	juaj	si	ndërmjetës
○	 Struktura	e	mbledhjes	së	grupit	të	mbështetjes	te	vetja
○	 Si	u	bashkohen	njerëzit	grupeve	të	mbështetjes	te	vetja
○	 Përgjegjësitë	administrative	të	një	ndërmjetësuesi

Lutja:

Ora:

Prezantimet:

Lexoni:
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MËSONI – Koha Maksimale:  85 minuta

ÇFARË ËSHTË NJË GRUP I MBËSHTETJES TE VETJA? (10 minuta)

“I Will Provide for My Saints” [“Unë do të Siguroj për Shenjtorët e Mi”], 
në dispozicion te srs .lds .org/ videos nën “Video Resource” [“Burim 
Materialesh Filmike”] te pjesa “Facilitating Groups” [“Ndërmjetësimi i 
Grupeve”]	(Nuk	keni	material	filmik?	Vazhdoni	të	lexoni.)

Si do të ndikojë besimi im te Jezu Krishti në mbështetjen time  
shpirtërore	dhe	materiale	te	vetja?

Diskutoni:

Qëllimi i grupeve të mbështetjes te vetja është që t’i ndihmojë njerëzit 
ta	ndryshojnë	mënyrën	se	si	jetojnë.	Plaku	M. Rasëll	Ballard	dha	
mësim: “Unë besoj që këshillat janë mënyra më dobiprurëse për të 
arritur rezultate të vërteta. Përveç kësaj, unë e di se këshillat janë 
mënyra e Zotit dhe se Ai i krijoi të gjitha gjërat e gjithësisë nëpërmjet 
një këshilli qiellor, siç përmendet në shkrimin e shenjtë” (“Këshillat 
Familjare”, Ensign ose Liahona,	maj	2016,	f.	63).

Duke punuar së bashku në një mjedis këshilli, pjesëtarët e grupit kanë 
qasje te më shumë talente, frymëzim, përvojë dhe njohuri nga sa kanë 
të vetëm. Një grup i mbështetjes te vetja:
○	 Përbëhet	nga	8–12	anëtarë	që	punojnë	për	një	interes	të	përbash-

kët, të tillë si administrimi i financave, gjetja e një pune më të mirë, 
përmirësimi i arsimimit të tyre apo nisja dhe rritja e një biznesi.

○	 Është	një	mjedis	i	sigurt	ku	secili	ndihet	mirë	që	të	marrë	pjesë	si	i	
barabartë.

○	 Mblidhet	çdo	javë	për	12	javë	për	të	zhvilluar	aftësi	e	shprehi	të	
reja.

○	 Përdor	modelin	e	këshillit	që	pjesëtarët	të	mund	të	mësojnë	dhe	ta	
nxitin njëri- tjetrin.

○	 Zotohet	të	veprojë	çdo	javë	mbi	atë	që	pjesëtarët	e	tij	po	mësojnë.
○	 Raporton	përparimin	që	pjesëtarët	e	tij	të	mund	ta	mbajnë	përgje-

gjës njëri- tjetrin për zotimet e tyre.

Si ndryshojnë grupet e mbështetjes te vetja nga seminaret praktike 
apo	kurse	të	tjera	ku	keni	marrë	pjesë?

Diskutoni:

Shihni:

Lexoni:
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ROLI JUA J SI NDËRMJETËS (15 minuta)

“How to Facilitate a Group” [“Si ta Ndërmjetësoj një Grup”], në dispozi-
cion te srs .lds .org/ videos nën “Video Resource” [“Burim Materialesh 
Filmike”] te pjesa “Facilitating Groups” [“Ndërmjetësimi i Grupeve”] 
(Nuk	keni	material	filmik?	Vazhdoni	të	lexoni.)

Çfarë iu desh të bënte ndërmjetësit në materialin filmik për të  
ndryshuar	nga	të	qenit	mësues	në	të	qenit	ndërmjetës?	Si	ndikoi	kjo	
te	grupi?

Diskutoni:

Zoti tha rreth këshillave dhe grupeve në Kishë: “Caktoni mes jush një 
mësues dhe mos jini të gjithë zëdhënës në të njëjtën kohë; por njëri 
duhet të flasë në një kohë dhe të gjithë të dëgjojnë thëniet e tij, që kur 
të gjithë të kenë folur, të gjithë të jenë lartësuar prej gjithçkaje dhe që 
cilido të ketë një privilegj të barabartë” (DeB 88:122; kursivet të 
shtuara).

Në grupet e mbështetjes te vetja, nuk thirret askush që të japë mësim! 
Si ndërmjetës, puna juaj është të ndihmoni pjesëtarët e grupit që t’i 
ndjekin materialet, të marrin pjesë dhe ta ftoni Shpirtin në diskutim. Ju 
nuk u thirrët të jeni personi ekspert për çështjen. Përkundrazi, ju 
duhet të merrni pjesë si pjesëtar grupi, duke mbajtur zotime dhe duke 
mësuar së bashku. Ndjekja e parimeve më poshtë (me germa të 
theksuara)	do	ta	ndihmojë	grupin	tuaj	të	ketë	përvojë	të	suksesshme.

Krijoni një mjedis të sigurt. Çdo javë, pjesëmarrësit do t’i raportoj-
në hapur grupit mbi përparimin e tyre në mbajtjen e zotimeve. Ata do 
të bëjnë gabime dhe do të përjetojnë dështim ndërsa lëvizin drejt një 
mbështetjeje më të madhe te vetja. Kjo është normale dhe e shëndet-
shme.	Është	vendimtare	që	pjesëmarrësit	ta	ndiejnë	se	janë	në	mjedis	
të sigurt për t’u përpjekur, për të dështuar e më në fund për të arritur 
sukses.

Shihni:

Lexoni:
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Cilat janë disa mënyra se si mund t’i ndihmoni pjesëmarrësit të 
ndihen	të	sigurt,	të	qetë	e	të	pranuar	në	grup?

Diskutoni:

Nxitni pjesëmarrjen. Si ndërmjetës, ju nuk duhet të flitni më shumë 
se cilido tjetër në grup. Ju duhet të përfshiheni në grup e të ndihmoni 
secilin të ketë një zë.

VEPRIMTARIA

Hapi 1: Në grupe me nga tre veta, lexoni veprimet e ndërmjetësit si më poshtë.

Hapi 2: Secili nga ju zgjidhni një veprim nga çdo kolonë dhe diskutoni përse ai e 
ndihmon apo e dëmton pjesëmarrjen.

ÇFARË E NXIT PJESËMARRJEN  
DHE UNITETIN?

ÇFARË E DËMTON PJESËMARRJEN  
DHE UNITETIN?

○	Ridrejtimi	i	pyetjeve	grupit

○	Të	folurit	me	respekt	për	të	tjerët

○	Të	diturit	e	emrit	të	secilit

○	Të	buzëqeshurit	dhe	të	qenit	miqësor

○	Fillimi	dhe	mbarimi	i	mbledhjeve	në	kohë

○	Mirëbesimi	dhe	ndjekja	e	fletoreve	të	
punës

○	Komente	shkurajuese	dhe	kritike

○	Bërja	e	komenteve	për	çdo	çështje	dhe	
dëshira për të thënë fjalën e fundit

○	Mbarimi	i	mbledhjes	me	vonesë

○	Të	folurit	me	tepri	ose	të	vepruarit	si	
mësues

Si do ta trajtonit dikë që e mbisundon diskutimin apo që nuk  
merr	pjesë?

Diskutoni:

Lexoni:
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Filloni dhe mbaroni në kohë. Pjesëtarët e grupit duhet të jenë në 
gjendje të mirëbesojnë se grupi do të fillojë dhe mbarojë në kohë. Çdo 
pjesë dhe veprimtari ka kufij të sugjeruar kohorë. Çdo javë ju mund të 
caktoni dikë në grup për të qenë mbajtës kohe.

Çfarë gjëra të tjera mund të bëni për ta ndihmuar grupin të veprojë 
në	kohë?

Diskutoni:

Mbajini komentet domethënëse dhe pozitive. Mos tregoni kurrë 
histori që janë delikate për të tjerë, edhe nëse ato janë rreth një të 
panjohuri për anëtarët e grupit.

Si mund të nxitni komente të grupit që të jenë të përqendruara dhe 
respektuese?

Diskutoni:

STRUKTURA E NJË MBLEDHJE JE GRUPI TË MBËSHTETJES TE VETJA 
(40 minuta)

“ ‘Go and Do’ Learning” [“Të Mësuarit ‘Shko dhe Bëj’”], në dispozicion te 
srs .lds .org/ videos nën “Video Resource” [“Burim Materialesh Filmike”] 
te pjesa “Facilitating Groups” [“Ndërmjetësimi i Grupeve”] (Nuk keni 
material	filmik?	Vazhdoni	të	lexoni.)

Çdo mbledhje grupi ka pesë pjesë. Ju nuk duhet të anashkaloni kurrë 
një pjesë.

Raportoni: Në këtë pjesë, pjesëmarrësit e grupit vlerësojnë përpjek-
jen e tyre dhe ia raportojnë përparimin e tyre grupit. Ata i tregojnë 
gjërat që kanë mësuar nga ushtrimi i aftësive dhe shprehive të reja. 
Vlerësimi i përparimit është vendimtar për të formuar shprehi të reja. 
(Kërkon	20–30	minuta.)

Si	mund	të	na	ndihmojë	raportimi	hapur	i	përparimit	tonë	për	grupin?Diskutoni:

Themeli Im: Në këtë pjesë pjesëtarët mësojnë dhe vënë në praktikë 
parimet e besimit, arsimimit, punës së palodhur dhe mirëbesimit te 
Zoti. Çdo javë pjesëmarrësit rishikojnë një parim bazë që do t’i ndih-
mojë	të	bëhen	më	të	mbështetur	te	vetja.	(Kërkon	20	minuta.)

Përse studiojmë si doktrinën ashtu edhe aftësitë materiale në grupet 
tona?

Diskutoni:

Lexoni:

Lexoni:

Shihni:

Lexoni:
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Mësoni: Në këtë pjesë, pjesëmarrësit e grupit lexojnë, diskutojnë dhe 
ushtrojnë ide dhe aftësi të reja që do t’i ndihmojnë të jenë materia-
lisht	të	mbështetur	te	vetja.	(Kërkon	40–50	minuta.)

Përsiatni: Në këtë pjesë, pjesëmarrësit e grupit përsiatin dhe shkru-
ajnë rreth gjërave që kanë mësuar gjatë mbledhjes së grupit. Ata 
kërkojnë udhëzim nga Zoti dhe përcaktojnë mënyra për t’u përmirësu-
ar.	Ju	lutemi	mos	e	kapërceni	këtë	pjesë.	(Kërkon	5–10	minuta.)

Si	e	lejon	përsiatja	–	në	qetësi	dhe	pa	diskutim	–	që	Fryma	e	Shenjtë	
të	na	mësojë?

Diskutoni:

Zotohuni: Në këtë pjesë, pjesëmarrësit zotohen të praktikojnë aftësi 
dhe shprehi të reja që i mësuan dhe i diskutuan në mbledhjen e 
grupit. Bërja dhe mbajtja e zotimeve është vendimtare për procesin e 
krijimit të shprehive të reja. Për të ndihmuar, pjesëmarrësit do të 
përzgjedhin një pjesëtar tjetër të grupit për të vepruar si partner 
bashkëveprues. Partnerët bashkëveprues e kontrollojnë njëri- tjetrin 
gjatë javës për të siguruar nxitje dhe përkrahje. Pjesëmarrësit gjith-
ashtu zotohen t’u mësojnë familjeve ose miqve të tyre atë që e mësu-
an.	(Kërkon	5–10	minuta.)

Përse është e rëndësishme të jesh dhe të kesh një partner 
bashkëveprues?

Diskutoni:

Veproni: Pjesëmarrësit duhet të veprojnë sipas zotimeve të tyre gjatë 
javës për ta ndryshuar mënyrën si jetojnë! Veprimi në praktikë dhe të 
mësuarit e të tjerëve për atë që mësuan, ndihmon të zhvillohen aftësi 
dhe	shprehi	të	mbështetjes	te	vetja.	(Kërkon	3–8	orë	në	javë.)

Si mund t’i ndihmoj pjesëtarët e grupit të veprojnë gjatë javës për të 
ndërtuar	shprehi	të	mira?

Diskutoni:
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Tani që dini mbi strukturën, le të ushtrojmë së bashku një pjesë të 
vërtetë të një mbledhjeje.

VEPRIMTARIA

Hapi 1: Zgjidhni dikë në grup për të ndërmjetësuar një pjesë Themeli Im. Ndërmjetë-
si nuk duhet t’ia japë grupit mësim parimin. Përkundrazi, ai ose ajo ndjek materialin 
siç është shkruar dhe e nxit secilin të marrë pjesë.

Hapi 2:	Kthehuni	te	faqja 12	dhe	filloni	parimin	Themeli	Im:	“Mbështetja	te	Vetja	
Është	një	Parim	Shpëtimi”.

Hapi 3: Pasi ta mbaroni pjesën Themeli Im, përdorni pyetjet vijuese për t’i dhënë 
përshtypje ndërmjetësit.

○	 Sa	mirë	e	ndoqi	ndërmjetësi	tekstin?
○	 Si	e	nxiti	ndërmjetësi	pjesëmarrjen	e	të	gjithë	pjesëtarëve	të	grupit?
○	 A	e	ndien	anëtarët	e	grupit	ndikimin	e	Frymës	së	Shenjtë?

SI U BASHKOHEN NJERËZIT GRUPEVE (10 minuta)

“Choosing a Self- Reliance Group” [“Zgjedhja e një Grupi të Mbështet-
jes te Vetja]”, në dispozicion te srs .lds .org/ videos nën “Video Resource” 
[“Burim Materialesh Filmike”] te pjesa “Facilitating Groups” [“Ndërmje-
tësimi	i	Grupeve”]	(Nuk	keni	material	filmik?	Vazhdoni	të	lexoni.)

Procesi për t’iu bashkuar një grupi përfshin tre hapa.

Së pari, këshillat e lagjeve ftojnë anëtarë të marrin pjesë në një takim 
shpirtëror të mbështetjes te vetja.

Së dyti, anëtarët që marrin pjesë në takimin shpirtëror, do të:
○	 Mësojnë	doktrina	dhe	parime	bazë	të	mbështetjes	te	vetja.
○	 Vlerësojnë	nevojat	e	tyre	të	tanishme	shpirtërore	dhe	materiale.
○	 Zgjedhin	një	grup	që	do	të	përmirësojë	aftësitë	e	tyre.
○	 Zgjedhin	një	ditë,	kohë	dhe	vend	për	mbledhjet	e	grupit.

Së treti, anëtarët zakonisht fillojnë të marrin pjesë në grupin që zgje-
dhin, një javë pas takimit shpirtëror.

Lexoni:

Shihni:

Lexoni:
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PËRGJEGJËSITË ADMINISTRATIVE TË NJË NDËRMJETËSI (10 minuta)

Regjistrimi i Grupit

Është	e	rëndësishme	të	regjistrohet	grupi	dhe	më	vonë	të	plotësohet	
një raport në mbarim të grupit. Ky proces do t’ju lejojë të kërkoni 
certifikata për pjesëtarët e grupit, të merrni materiale shtesë për 
trajnim dhe ta ndihmoni Kishën të përmirësojë nismën e mbështetjes 
te vetja. Ju lutemi rishikoni udhëzimet më poshtë:
○	 Përpara	mbledhjes	së	parë	të	grupit,	shkarkoni	Group	Registration	

Form [Formularin e Regjistrimit të Grupit] te srs .lds .org/ report. 
Plotësojeni formularin gjatë mbledhjes së parë të grupit. Pasi 
plotësohet formulari, shkoni te srs .lds .org/ report për të futur 
informacionin.

○	 Kontaktoni	specialistin/en	e	kunjit	për	mbështetjen	te	vetja	çdo	javë	
për t’i njoftuar atij ose asaj se kush mori pjesë në mbledhje dhe 
çfarëdo historie suksesi të pjesëtarëve të grupit.

○	 Përpara	mbledhjes	së	fundit	të	grupit,	shkarkoni	End	of	Group	
Report and Certificate Request Form [Raportin e Mbarimit të Grupit 
dhe Formularin e Kërkesës për Certifikatë] te srs .lds .org/ report. 
Plotësojeni formularin gjatë mbledhjes së fundit të grupit. Pasi 
plotësohet formulari, shkoni te srs .lds .org/ report për të futur 
informacionin.

Përgatitja e Dhomës dhe Materialeve Filmike Çdo Javë

Specialisti i kunjit tuaj për mbështetjen te vetja duhet të rezervojë për 
ju një dhomë në ndërtesën e Kishës. Çdo javë ju duhet të vini disa 
minuta më herët për të vendosur tavolinat dhe karriget. Ju duhet 
gjithashtu të vendosni pajisjen audio- pamore dhe të kontrolloni që 
figura dhe zëri funksionojnë.

Lexoni:

Lexoni:
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VEPRIMTARIA

Hapi 1: Rishikoni më poshtë skemat e paraqitjes së dhomës.

Hapi 2: Diskutoni përse renditja e karrigeve është kaq e rëndësishme për procesin e 
mësimit të grupit.

Shënim: Ylli në figurat sipër përfaqëson ndërmjetësin.

NDËRMJETËSIMI I GRUPEVE “GJE J NJË VEND PUNE MË TË MIRË”

Nëse po ndërmjetësoni një grup Gjej një Vend Pune më të Mirë, ka dy 
gjëra që nevojitet të dini.

Së pari, kur formoni grupin tuaj te takimi shpirtëror i mbështetjes te 
vetja, ftoni pjesëtarë të grupit të sjellin në çdo mbledhje grupi kopje të 
një liste punësh për të cilat janë të interesuar.

Së dyti, variantet e mbledhjes suaj janë të ndryshueshme. Ju lutemi 
lexoni	faqet	16–17	te	shtojca.	Paraqituni	variantet	e	mbledhjes	atyre	
që zgjedhin grupin tuaj në takimin shpirtëror të mbështetjes te vetja.

JO KËSHTU
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PËRMBLEDHJE

Referojuni shpesh kësaj liste gjatë shërbimit tuaj si ndërmjetës.

Çfarë Bëni Ju përpara Mbledhjes së Grupit
○	 Telefonojuni	ose	dërgojuni	mesazhe	me	celular	pjesëtarëve	të	

grupit për t’u kujtuar datën, kohën dhe vendin.
○	 Rishikoni	materialin	për	t’u	përgatitur	të	ndërmjetësoni	–	por	

mos u përgatitni për ta dhënë atë mësim.
○	 Kërkojini	specialistit	të	kunjit	për	mbështetjen	te	vetja	t’ju	japë	

mjaft fletore pune për këdo që u regjistrua plus dy kopje 
shtesë.

○	 Ejani	herët	për	të	vendosur	siç	duhet	karriget,	tavolinat	e	
pajisjet për materialet filmike.

○	 Kini	stilolapsa	dhe	lapsa	për	njerëzit	që	kanë	harruar	t’i	marrin	
të tyret.

Çfarë Bëni Ju në Mbledhjen e Grupit
○	 Përshëndetini	ngrohtësisht	anëtarët	e	grupit	dhe	njihuni	me	ta.
○	 Njihni	dhe	përgëzoni	arritjet	dhe	përparimin	e	tyre.
○	 Caktoni	një	mbajtës	kohe	për	të	administruar	kohët	e	

sugjeruara.
○	 Nxitni	diskutimin	mes	pjesëtarëve	të	grupit.
○	 Theksoni	të	vepruarit	sipas	zotimeve	midis	mbledhjeve.
○	 Kujtojuni	pjesëtarëve	të	grupit	të	respektojnë	informacionet	

konfidenciale.

Çfarë Bëni Ju pas Mbledhjes së Grupit
○	 Vizitoni	srs	.lds	.org/	report	pas	mbledhjes	së	parë	dhe	të	fundit	

të grupit për regjistrim, raportim dhe certifikata.
○	 I	nxitni	partnerët	e	veprimit	të	vihen	në	kontakt	dhe	ta	ndihmoj-

në njëri- tjetrin gjatë javës.
○	 Viheni	në	kontakt	çdo	javë	me	specialistin	e	kunjit	për	mbësh-

tetjen te vetja për t’i njoftuar atij ose asaj pjesëmarrjen tuaj dhe 
se si shkoi mbledhja.

○	 Plot	lutje	rishikoni	materialet	për	mbledhjen	tjetër	të	grupit.
○	 Përgatiteni	shpirtërisht	dhe	veproni	sipas	nxitjeve	që	merrni.

Lexoni:
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THEMELI IM: MBËSHTETJA TE VETJA ËSHTË NJË 
PARIM SHPËTIMI – Koha Maksimale:  25 Minuta

Gjoni	10:10	(djathtas)

Çfarë	është	një	jetë	me	bollëk?

“He Polished My Toe” [“Më Lustroi Gishtin e Këmbës”], në 
dispozicion	te	srs	.lds	.org/	videos.	(Nuk	keni	material	filmik?	
Lexoni	faqen 13.)

A	besoni	se	ka	zgjidhje	për	problemet	tuaja?	Si	mund	të	
kualifikohemi	që	fuqia	e	Zotit	të	na	ndihmojë?

Referencë	e	Manualit	2	dhe	citat	nga	Plaku	Dallin H.	Ouks	
(djathtas).	Të	jesh	i	mbështetur	te	vetja	nuk	do	të	thotë	që	ne	
mund të bëjmë apo arrijmë çdo gjë që na vjen në mendje. 
Përkundrazi, është të besuarit se nëpërmjet hirit, apo fuqisë 
aftësuese, të Jezu Krishtit dhe vetë përpjekjes sonë, ne jemi 
në gjendje të plotësojmë gjithë nevojat shpirtërore e materia-
le të jetës që kërkojmë për veten tonë dhe familjet tona. 
Mbështetja te vetja është provë e besimit tonë te fuqia e 
Perëndisë për të lëvizur male në jetën tonë dhe për të na 
dhënë forcë që të triumfojmë mbi sprova dhe vuajtje.

Si ju ka ndihmuar hiri i Krishtit për t’i plotësuar nevojat 
shpirtërore	dhe	materiale	të	jetës?

VEPRIMTARIA

Hapi 1: Zgjidhni një partner dhe lexojeni secilin parim më poshtë.

Hapi 2: Diskutoni përse besimi te këto të vërteta mund t’ju ndihmojë të 
bëheni më i mbështetur te vetja.

PARIMET DOKTRINORE TË MBËSHTETJES TE VETJA

 1. Mbështetja te vetja është një 
urdhërim.

“Kisha dhe anëtarët e saj urdhërohen nga 
Zoti të mbështeten te vetja dhe të jenë të 
pavarur” (Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball	[2006],	f.	116).

 2. Perëndia mund dhe do të sigurojë 
një mënyrë për fëmijët e Tij të 
drejtë për t’u bërë të mbështetur 
te vetja.

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për 
shenjtorët e mi, sepse gjithë gjërat janë të 
miat”	(DeB	104:15).

 3. Materialja dhe shpirtërorja janë një 
te Perëndia.

“Si rrjedhim, me të vërtetë unë ju them se 
gjithë gjërat për mua janë shpirtërore” 
(DeB	29:34).

Përsiatni:

Diskutoni:

Shihni:

Diskutoni:

Lexoni:

Diskutoni:

“Unë kam ardhur që të 
kenë jetë e ta kenë me 
bollëk.”

GJONI 10:10

“Mbështetja tek vetja është 
aftësia, zotimi dhe 
përpjekja për të siguruar 
nevojat shpirtërore dhe 
fizike të jetës për vete dhe 
familjen. Kur anëtarët 
bëhen të mbështetur tek 
vetja, ata janë gjithashtu 
më të aftë që të shërbejnë 
e të kujdesen për të tjerët.”

MANUALI 2: ADMINISTRIMI 
I KISHËS (2010), 6.1.1

“Çfarëdo që na bën të 
jemi të varur nga dikush 
tjetër për vendime apo 
burime që mund t’i 
siguronim vetë, na 
dobëson shpirtërisht dhe 
vonon rritjen tonë drejt 
asaj që plani i ungjillit 
synon që ne të jemi.”

DALLIN H. OAKS, “Repen-
tance and Change” 
[“Pendimi dhe Ndryshi-
mi”], Ensign ose Liahona, 
nëntor 2003, f. 40
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MË LUSTROI GISHTIN E KËMBËS

Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin filmik, lexoni këtë tekst.

PLAKU ENRIK R. FALABELA: Kur po 
rritesha, ne nuk ishim të kamur. Më 
kujtohet një ditë kur iu afrova babait 
tim dhe i thashë: “Baba, dua të kem 
një palë këpucë të reja. Këto që kam 
thuajse janë grisur tashmë.” Ai ndaloi 
dhe vështroi këpucët e mia dhe pa që 
vërtet ishin të grisura. Ai tha: “Mendoj 
se kjo është diçka që mund ta rregu-
llojmë”. Ai mori pak bojë të zezë dhe 
m’i lustroi këpucët, duke i lënë me 
shkëlqim dhe bukur. Ai më tha: “Tani i 
ke në rregull, bir”. U përgjigja: “Jo, ende 
jo.	Ende	mund	ta	shohësh	gishtin	që	
më	del	nga	këpuca.”	Ai	tha:	“Epo,	mund	
ta rregullojmë edhe atë!” Ai mori edhe 
pak bojë dhe lustroi gishtin tim!

Atë ditë mësova se ka zgjidhje për çdo 
problem. Unë jam bindur se ky parim i 
mbështetjes te vetja dhe kjo nismë 
është një mënyrë për ta përshpejtuar 
punën e Zotit. Ajo është pjesë e punës 
për shpëtim. Të gjithë ne mund të 
bëhemi më të mirë nga sa jemi tani. Ju 
duhet ta largoni apatinë. Shumë herë 
bëhemi të vetëkënaqur dhe kjo e 
shkatërron përparimin tonë. Çdo ditë 
është një ditë që mund të përparoj 
nëse vendos të bëj diçka ndryshe për 
ta përmirësuar atë që e kam bërë keq 
në të kaluarën. Nëse e bëni me besim, 
duke ushtruar besim e shpresë në 
Krishtin, që Ai do të jetë atje për t’ju 
ndihmuar, ju do ta gjeni mënyrën për 
të përparuar në gjëra materiale dhe 
shpirtërore. Kjo është sepse Perëndia 
jeton dhe ju jeni biri apo bija e Tij.

Kthehuni te faqja 12.

Lexoni	citatin	nga	Presidenti	Marion G.	Romni	(djathtas).	Si	e	
dini	se	po	bëheni	më	i	mbështetur	te	vetja?

Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojeni 
kutinë kur e plotësoni secilin zotim.

□	Tregojini çfarë keni mësuar sot rreth mbështetjes te vetja 
familjes apo miqve tuaj.

Kthehuni te faqja 8

Diskutoni:

Zotohuni:

“Pa mbështetje te vetja një 
njeri nuk mund t’i ushtrojë 
këto dëshira të brendshme 
për të shërbyer. Si munde-
mi të japim nëse nuk kemi 
asgjë? Ushqim për të 
uriturit nuk mund të vijë 
nga rafte bosh. Para për 
të ndihmuar nevojtarët 
nuk mund të vijnë nga një 
portofol bosh. Përkrahje 
dhe mirëkuptim nuk 
mund të vijnë nga dikush 
i etur emocionalisht. 
Mësimdhënia nuk mund 
të vijë nga një i pamësuar. 
Dhe më e rëndësishmja 
nga të gjitha, udhërrëfim 
shpirtëror nuk mund të 
vijë nga i dobëti 
shpirtërisht.”

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature of 
Self- Reliance”, Ensign, 
nëntor 1982, f. 93
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PËRSIATNI – Koha Maksimale:  5 Minuta

Individualisht mendoni rreth asaj që keni mësuar sot, dhe shqyrtoni se çfarë do të donte 
Zoti të bënit. Lexoni citatin më poshtë dhe shkruani përgjigje për pyetjet.

“Kjo është mrekullia e këshillave të Kishës: dëgjimi i njëri- tjetrit dhe 
dëgjimi i Shpirtit! Kur përkrahim njëri- tjetrin në këshillat e Kishës, ne 
fillojmë të kuptojmë se si Perëndia mund të marrë burra dhe gra të 
zakonshme	e	t’i	bëjë	udhëheqës	të	jashtëzakonshëm”	(M. Russell	
Ballard,	“Counseling	with	Our	Councils”	[“Këshillimi	në	Këshillat	Tona”],	
Ensign,	maj	1994,	f.	26).

Cilat	janë	gjërat	më	domethënëse	që	mësova	sot?

  

  

  

 

Çfarë	do	të	bëj	si	rezultat	i	asaj	që	mësova	sot?
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ZOTOHUNI – Koha Maksimale:  5 Minuta

Çdo javë ne marrim zotime. Kur të takohemi javën e ardhshme, do të fillojmë duke rapor-
tuar mbi zotimet tona. Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj të veprimit. Premto-
ni se do t’i mbani zotimet tuaja dhe nënshkruani më poshtë.

VEPRIMTARIA

Hapi 1: Zgjidhni një partner në grupin tuaj dhe lexojani zotimet njëri-tjetrit me zë të 
lartë.

Hapi 2: Premtojini njëri-tjetrit se do t’i mbani ato dhe nënshkruani më poshtë.

□	 Unë do të shoh materialet filmike vijuese (në dispozicion te srs .lds .org/ videos te 
pjesa	“Facilitating	Groups”	[“Ndërmjetësimi	i	Grupeve”]):
○ How	to	Lead:	Report	[Si	të	Udhëhiqni:	Raportoni]	(Nuk	keni	material	filmik?	

Vazhdoni	të	lexoni.)
○ How	to	Lead:	My	Foundation	[Si	të	Udhëhiqni:	Themeli	Tim]	(Nuk	keni	materi-

al	filmik?	Vazhdoni	të	lexoni.)
○ How	to	Lead:	Learn	[Si	të	Udhëhiqni:	Mësoni]	(Nuk	keni	material	filmik?	Vazh-

doni	të	lexoni.)
○ How	to	Lead:	Ponder	[Si	të	Udhëhiqni:	Përsiatni]	(Nuk	keni	material	filmik?	

Vazhdoni	të	lexoni.)
○ How	to	Lead:	Commit	[Si	të	Udhëhiqni:	Zotohuni]	(Nuk	keni	material	filmik?	

Vazhdoni	të	lexoni.)
○ How to: Manage Meetings [Si t’i: Administroni Mbledhjet] (Nuk keni material 

filmik?	Vazhdoni	të	lexoni.)
□	 Unë do ta regjistroj grupin tim pas mbledhjes së parë dhe do ta plotësoj raportin 

gjatë	mbledhjes	së	fundit	të	grupit	tonë	(vizitoni	srs	.lds	.org/	report).
□	 Unë do ta ushtroj parimin Themeli Im dhe do t’ua mësoj familjes ose miqve të mi.
□	 Unë	do	ta	përdor	formularin	Vetëvlerësimi	i	Ndërmjetësit	(faqe 18)	çdo	javë	për	të	

vlerësuar përparimin tim.
□	 Unë do të filloj të bëj ndryshimin vetjak që e shkrova sot në pjesën “Përsiatni”.

Nënshkrimi im Nënshkrimi i partnerit në veprim 

Vini re :	Një	anëtar	i	komitetit	të	kunjit	për	mbështetjen	te	vetja	do	ta	ndjekë	ecurinë	
tuaj për këto zotime.

Bëni një lutje mbylljeje.
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SHTOJCË

GJE J NJË VEND PUNE MË TË MIRË: MUNDËSI MBLEDHJESH

Ndërsa ky kurs është një zotim 12- javor, mundësitë tuaja për mbledh-
je janë të ndryshueshme. Shumë grupe zgjedhin të zhvillojnë të 10 
kapitujt e materialit Gjej një Punë më të Mirë brenda dy javëve të para 
që të mund të fillojnë të praktikojnë vënien menjëherë në punë të 
atyre aftësive në kërkimin e tyre për punë.

Sapo të keni mbaruar të gjithë kapitujt e materialit Gjej një Punë më të 
Mirë, vijoni të takoheni të paktën çdo javë për 12 javët e mbetura. Këto 
mbledhje zgjatin rreth një orë dhe ju do të përdorni pjesën “Mprihni 
Aftësitë Tuaja” për të raportuar mbi zotimet tuaja, për të studiuar 
pjesën “Themeli Im”, për të ushtruar aftësitë tuaja dhe për të bërë 
zotime të përjavshme.

Këtu janë disa sugjerime që kanë qenë të efektshme për grupet e 
tjera. Ju mund t’i përdorini këto sugjerime ose të krijoni variantet tuaja 
të mbledhjeve. Modele plani pune gjenden në faqen 17.

Takohuni për 8-9 orë në mbledhjen e parë për t’i plotësuar të gjithë 
kapitujt. Mandej takohuni çdo javë rreth një orë për 11 javët e 
mbetura.

Takohuni dy herë nga 4-5 orë brenda dy javëve të para për t’i plotësu-
ar të gjithë kapitujt. Mandej takohuni çdo javë rreth një orë për 10 
javët e mbetura.

Takohuni katër herë nga 2-3 orë brenda dy javëve të para për t’i 
plotësuar të gjithë kapitujt. Mandej takohuni çdo javë rreth një orë për 
10 javët e mbetura.

Takohuni për 2 orë çdo javë, duke bërë një kapitull në javë. Do të 
duhen 10 javë për t’i plotësuar të gjithë kapitujt. Takohuni çdo javë për 
rreth një orë për 2 javët e mbetura.

Mundësia 1:

Mundësia 2:

Mundësia 3:

Mundësia 4:
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PLANET E PUNËS

Mundësia 1

1 MBLEDHJE  
(8‑9 ORË)

2‑12 MBLEDHJE  
(1‑1,5 ORË)

Themeli Im

Kapitujt 1-10

Zotohuni

Raportoni

Themeli Im

Mpreh Aftësitë e Mia

Zotohuni

Mundësia 2

MBLEDHJA 1  
(4–5 ORË)

MBLEDHJA 2  
(4–5 ORË)

MBLEDHJET 3–12  
(1–1,5 ORË)

Themeli Im

Kapitujt	1–5

Zotohuni

Raportoni

Themeli Im

Kapitujt	6–10

Zotohuni

Raportoni

Themeli Im

Mpreh Aftësitë e Mia

Zotohuni

Mundësia 3

MBLEDHJA 1 
(3 ORË)

MBLEDHJA 2 
(2 ORË)

MBLEDHJA 3 
(3 ORË)

MBLEDHJA 4 
(2 ORË)

MBLEDHJET 
5–14  

(1–1,5 ORË)
Themeli Im

Kapitujt	1–3

Zotohuni

Kapitujt	4–6 Raportoni

Themeli Im

Kapitujt	7–8

Zotohuni

Kapitujt	9–10 Raportoni

Themeli Im

Mpreh Aftësitë 
e Mia

Zotohuni

Mundësia 4

MBLEDHJA 1  
(2 ORË)

MBLEDHJET 2–10 
 ( 2 ORË)

MBLEDHJET 11–12  
(1–1,5 ORË)

Themeli Im

Kapitulli 1

Zotohuni

Raportoni

Themeli Im

Kapituj	2–10	(1	çdo	javë)

Zotohuni

Raportoni

Themeli Im

Mpreh Aftësitë e Mia

Zotohuni
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VETËVLERËSIMI I NDËRMJETËSIT

Pas mbledhjes së çdo grupi, rishikoni pohimet e mëposhtme. Sa mirë po ia dilni 
mbanë?

SI PO IA DAL SI NDËRMJETËS? Ku-
rrë

Ndo-
njëherë

Shpesh
Gjith-
monë

 1. Vihem në kontakt me anëtarë të grupit gjatë 
javës.

□ □ □ □

	2.	E	shpreh	ngazëllimin	dhe	dashurinë	time	për	çdo	
anëtar të grupit.

□ □ □ □

 3. Ndihmoj për të siguruar që çdo anëtar/e i/e 
grupit të raportojë mbi zotimet e veta.

□ □ □ □

 4. Unë flas më pak se anëtarët e tjerë të grupit. 
Secili merr pjesë në mënyrë të barabartë.

□ □ □ □

 5. I lë anëtarët e grupit t’u përgjigjen pyetjeve në 
vend që t’u përgjigjem vetë.

□ □ □ □

 6. Qëndroj brenda kohës së rekomanduar për çdo 
pjesë dhe veprimtari.

□ □ □ □

 7. Lë kohë për pjesën “Përsiatni” që Fryma e Shenjtë 
të mund t’i udhërrëfejë pjesëtarët e grupit.

□ □ □ □

 8. Ndjek fletoren e punës siç është shkruar dhe i 
përmbush të gjitha pjesët dhe veprimtaritë.

□ □ □ □

SI PO ECËN GRUPI IM? Ku-
rrë

Ndonjë-
herë

Shpesh
Gjith-
monë

 1. Pjesëtarët e grupit e duan, e nxitin dhe i  
shërbejnë njëri- tjetrit.

□ □ □ □

 2. Pjesëtarët e grupit i mbajnë zotimet e tyre. □ □ □ □

 3. Pjesëtarët e grupit po arrijnë rezultate si  
materiale edhe shpirtërore.

□ □ □ □

 4. Partnerët në veprime kontaktojnë dhe e nxitin 
njëri- tjetrin gjatë javës.

□ □ □ □
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SHËNIME

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




