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Mbi Qenien 
të Përgatitur 
Shpirtërisht

Këshilla nga Profeti Ynë
Një Themel Besimi

“Nëse nuk kemi një themel të thellë besimi dhe një 
dëshmi të fortë për të vërtetën, mund të kemi vështi-
rësi për t’u bërë ballë stuhive të ashpra dhe erërave të 
akullta të fatkeqësisë që, në mënyrë të pashmangshme, 
u vijnë secilit prej nesh.

Vdekshmëria është një periudhë testimi, një kohë 
për ta provuar veten të denjë për t’u kthyer në pra-
ninë e Atit tonë Qiellor. Në mënyrë që të testohemi, 
ne duhet të përjetojmë sfida dhe vështirësi. Kjo gjë 
mund të na thyejë dhe shpirti mund të bëhet copë e 
thërrime – kjo ndodh, nëse themelet e besimit tonë, 
dëshmitë tona për të vërtetën nuk janë ngulur thellë 
brenda nesh.” 1 

Nxënia e Mësimeve nga e Kaluara
“Në kërkim për më të mirën tek vetja, disa pyetje do 

ta drejtojnë mendimin tonë: A jam unë çka dua të jem? 
A jam më pranë Shpëtimtarit sot nga sa isha dje? A do 
të jem edhe më afër nesër? A kam kurajë të ndryshoj 
për më mirë? . . .

Vitet kanë ardhur dhe vitet kanë shkuar, por nevo-
ja për një dëshmi të ungjillit vazhdon të jetë jetësore. 

Ndërkohë që shkojmë drejt së ardhmes, nuk duhet të 
shpërfillim mësimet nga e kaluara.” 2 

Liahona Juaj Vetjake
“Bekimi juaj patriarkal është juaji dhe vetëm i juaji. 

Ai mund të jetë i shkurtër apo i gjatë, i thjeshtë apo i 
thellë. Nuk e bëjnë gjatësia dhe terminologjia një bekim 
patriarkal. Është Shpirti që përçon kuptimin e vërtetë. 
Bekimin tuaj nuk duhet ta palosni me kujdes dhe ta 
ruani diku. Nuk është që ta vini në kornizë dhe ta bëni 
publik. Përkundrazi, është që ta lexoni. Është që ta 
doni. Është që ta ndiqni. Bekimi juaj patriarkal do t’ju 
udhëheqë përmes natës më të errët. Do t’ju udhëheqë 
përmes rreziqeve të jetës. . . . Bekimi juaj patriarkal 
është për ju një Liahonë personale që t’ju hartojë kursin 
dhe t’ju udhëheqë në rrugën tuaj. . . .

Mund të kërkohet durim ndërkohë që vrojtojmë, presim 
dhe punojmë që një bekim i premtuar të përmbushet.” 3 

Ejani tek Ai
“Kujtoni se ju nuk ecni të vetëm. . . . Ndërsa ecni në 

jetë, githmonë ecni drejt dritës dhe hijet e jetës do të 
bien pas jush. . . .
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Ndërsa u [jam] drejtuar shkrimeve të shenjta për 
frymëzim, një fjalë e veçantë [ka] dalë në pah përsëri e 
përsëri. Fjala [është] ‘ejani’. Zoti tha: ‘Ejani tek unë.’ Ai 
tha: ‘[Ejani] mësoni nga unë.’ Ai tha gjithashtu: ‘Eja e më 
ndiq.’ Më pëlqen ajo fjalë, ejani. Përgjërimi im është që 
ne të shkojmë tek Zoti.” 4

Shënime
 1. “Sa i Fortë Një Themel”,  Liahona, nëntor 2006, f. 62.
 2. “Të Bëhemi më e Mira e Vetes”,  Liahona, prill 2006, f. 3, 5.
 3. “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”,  Ensign, nëntor  

1986, f. 66.
 4. 16-stake fireside, Brigham Young University, 16 nëntor 1986.

MëSiMdhëNiA NgA Ky MESAzh

teaching, No Greater Call [Mësimdhënia, s’Ka 
Thirrje më të Madhe] pohon: “një mësues i aftë 

nuk mendon, . . . ‘Çfarë do të jap mësim sot?’ por në 
vend të kësaj, ‘si do t’i ndihmoj unë studentët e mi që 
të zbulojnë atë që duhet të dinë?’” ([1999], f. 61). Për 
t’i ndihmuar individët që të mësojnë nga ky artikull, 
merrni parasysh që t’i pajisni ata me letër e laps dhe t’u 
jepni kohë të lexojnë fjalët e Presidentit Monson e të 
shkruajnë të vërteta që i zbulojnë mbi qenien shpirtë-
risht të përgatitur. Fëmijët më të vegjël mund të bëjnë 
vizatime për atë që mësojnë. Merrni parasysh që t’i vini 
të ndajnë atë që kanë shkruar apo vizatuar. 

RiNiA
Bekimi Juaj Patriarkal

Presidenti Monson e përshkruan një bekim patriarkal 
si “një Liahonë personale që t’ju hartojë kursin dhe 

t’ju udhëheqë në rrugën tuaj”. Pra çfarë është ky bekim 
dhe si mund të ndihmojë të udhëhiqet jeta juaj?

Çfarë është një bekim patriarkal?
Bekimi juaj ka dy qëllime kryesore. së pari, do të 

deklarojë prejardhjen tuaj, apo se cilit fis në shtëpinë 
e izraelit i përkisni ju. së dyti, do të përmbajë informa-
cion që të ndihmojë për t’ju udhëhequr juve. Bekimi 

juaj ka gjasa të përmbajë premtime, këshilla dhe 
paralajmërime.

Sa vjeç duhet të jem që të marr bekimin tim?
nuk ka moshë të caktuar, por duhet të jeni aq në mo-

shë sa ta vlerësoni natyrën e shenjtë të bekimit. shumë 
anëtarë nisin të mendojnë për ta marrë bekimin e tyre 
nga fillimi i adoleshencës.

Si ta marr bekimin?
së pari flisni me peshkopin tuaj ose presidentin e 

degës. në se jeni gati dhe i denjë, do të merrni një re-
komandim. Pas kësaj, mund të planifikoni një takim me 
patriarkun në zonën tuaj.

Çfarë të bëj me bekimin tim?
Mbajeni atë në një vend të sigurt dhe lexojeni 

shpesh. kujtoni, bekimi juaj është i shenjtë dhe vetjak. 
Ju mund ta ndani atë me pjesëtarët e afërt të familjes, 
por nuk duhet ta ndani botërisht. Gjithashtu, të gjitha 
bekimet e përmendura në bekimin tuaj patriarkal bazo-
hen tek besnikëria juaj dhe afatet kohore të zotit.

FëMiJëT
Një Themel i Fortë

Presidenti tomas s. Monson tha se na duhet të 
ndërtojmë “një dëshmi të fortë për të vërtetën”. 

një nga mënyrat më të mira se si mund ta bëjmë këtë 
është të lexojmë shkrimet e shenjta. shihni vargjet më 
poshtë. shkruani një gjë që mësoni në secilin varg që e 
ndihmon të bëhet më e fortë dëshmia juaj.

Mormoni 7:5
nenet e Besimit 1:10
Moroni 10:5
deB 11:12
Moroni 7:41
deB 1:37
efesianëve 6:11
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administrimi i Burimeve me 
Mençuri dhe Qëndrimi Jashtë 
Borxheve

Jepni mësim këto 
shkrime të shenjta 
e citate ose, nëse 
nevojitet, një tjetër 

parim që do të bekojë motrat 
që vizitoni. Jepni dëshmi mbi 
doktrinën. I ftoni ato që vizitoni 
të ndajnë atë që kanë ndier dhe 
mësuar.

Administrimi i Burimeve
“‘Të jetuarit me maturi’ . . . nën-

kupton [ruajtjen] e burimeve tona, 
planifikimin me mençuri të çësh-
tjeve financiare, marrjen e masave 
të plota për shëndetin personal 
dhe përgatitjen e mjaftueshme për 
shkollim dhe zhvillimin e karrierës, 
të kushtuarit e vëmendjes së duhur 
prodhimeve në shtëpi si edhe zhvi-
llimit të ripërtëritjes emocionale. . . . 
Në qoftë se jetojmë me urtësi dhe 
maturi, do të jemi aq të sigurt si të 
ishim në pëllëmbën e dorës së Tij.” 1

Presidenti Spenser W. Kimball (1895–1985).

“Çfarë aftësish na duhen që të na 
ndihmojnë të bëhemi të mbështetur 
tek vetja? . . . Në ditët e hershme të 
Kishës, Brigam Jangu iu lut mot-
rave të mësonin të parandalonin 
sëmundjet në familje, të krijonin 
përgatitje artikujsh në shtëpi dhe 
të mësonin bërje llogarish dhe 
mbajtje dokumentesh financiare 

si dhe aftësi të tjera praktike. Ato 
parime ende zbatohen sot. Arsi-
mimi vazhdon të jetë jetësisht i 
rëndësishëm. . . .

Pyeta disa peshkopë se për çfa-
rë aftësish vetëmbështetëse kishin 
nevojë më së shumti motrat në 
lagjet e tyre dhe ata thanë harti-
mi i një buxheti. Gratë duhet të 
kuptojnë ndërlikimet e blerjes me 
kredi dhe mosjetimit brenda një 
buxheti. Aftësia e dytë që renditën 
peshkopët ishte gatimi. Vaktet e 
përgatitura e të konsumuara në 
shtëpi në përgjithësi kushtojnë më 
pak, janë më të shëndetshme dhe 
kontribuojnë në marrëdhënie më 
të forta familjare.” 2

Xhuli B. Bek, presidente e përgjithshme e 
Shoqatës së Ndihmës.

Shmangia e Borxhit
 “Më lejoni të sugjeroj pesë hapa 

drejt lirisë financiare. . . .
Së pari, paguani të dhjetën 

tuaj. . . .
Së dyti, shpenzoni më pak nga sa 

fitoni. . . .
Së treti, mësoni të kurseni. . . .
Së katërti, respektoni detyrimet 

tuaja financiare. . . .
Së pesti, mësojuni fëmijëve tuaj të 

ndjekin shembullin tuaj.” 3

Plaku Jozef B. Uirthlin (1917–2008) i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve.

“Kur hyjmë në borxh, ne falim 
një pjesë të lirisë sonë të zgjedhjes, të 
çmuar e të vyer, dhe e vëmë veten 
në robëri të vetëimponuar. Ne i de-
tyrojmë kohën, energjinë dhe mjetet 
tona për të paguar atë që kemi huaj-
tur – burime që do të mund të ishin 
përdorur për të ndihmuar veten, 
familjet tona dhe të tjerë. . . .

Të paguajmë tani borxhet tona 
dhe të shmangim borxhin në të 
ardhmen, na kërkon të ushtrojmë 
besim tek Shpëtimtari – jo thjesht 
të bëjmë më mirë por të jemi më 
të mirë. Duhet besim i madh që të 
shqiptohen ato fjalë të thjeshta: ‘Nuk 
mund t’ia lejojmë vetes.’ Duhet be-
sim për të mirëbesuar se jeta do të 
jetë më e mirë ndërkohë që sakrifi-
kojmë dëshirat tona për të plotësuar 
nevojat tona dhe të të tjerëve.” 4

Plaku Robert D. Hejls nga Kuorumi i 
Dymbëdhjetë Apostujve.
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NDIHMË pËr MËSIMIN e 
VIzItAVe
këshillohuni me shoqen 
tuaj se si t’ua përshtasni me 
ndjeshmëri këtë mesazh rre-
thanave të secilës motër. Çfarë 
aftësish të mbështetjes tek 
vetja mund të ndani ju me të?

pËrgAtItje VetjAke
Malakia 3:10
Mateu 6:19–21
Lluka 12:15.
deB 38:30; 88:119
Për më tepër informacion, 

shihni All Is Safely Gathered 
In: Family Finances (artikulli 
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Shënime
 1. “Welfare Services: The Gospel in Action”, 

 Ensign, nëntor 1977, f. 78.
 2. “The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President”, Basic Principles of Welfa-
re and Self-Reliance (2009), f. 5.

 3. “Borxhe Tokësore, Borxhe Qiellore”, 
 Liahona, maj 2004, f. 41, 42.

 4. “A Gospel Vision of Welfare: Faith in Acti-
on”, Basic Principles of Welfare and Self-Re-
liance (2009), f. 1.
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