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Kanarina me Ngjyrë 
Gri në Krahët e Tyre
Gati 60 vite më parë, kur po shërbeja si peshkop 

i ri, ndërroi jetë Ketlin Mek-Ki, një e ve në 
lagjen time. Mes gjërave të saj qenë tre kanari-

na shtëpie. Dy, me ngjyrë të verdhë të përsosur, duhej 
t’u jepeshin mikeshave të saj. E treta, Billi, kishte ngjyrë 
të verdhë të shëmtuar nga grija në krahët e saj. Motra 
Mek-Ki kishte shkruar në një shënim për mua: “A do t’i 
bëheni strehë asaj ti dhe familja jote? Ajo nuk është më 
e bukura, por kënga e saj është më e mira.”

Motra Mek-Ki i ngjante shumë kanarinës së saj të 
verdhë me ngjyrë gri në krahë. Ajo nuk qe bekuar me 
bukuri, nuk i qe dhuruar vetësiguri, nuk qe nderuar 
me pasardhës. Përsëri kënga e saj i ndihmoi të tjerët t’i 
mbanin më me gatishmëri barrët e tyre dhe t’i kryenin 
më me aftësi detyrat e tyre.

Bota është e mbushur me kanarina të verdha me gri 
në krahët e tyre. Për të ardhur keq është që vetëm fare 
pak kanë mësuar të këndojnë. Disa janë të rinj që nuk 
e dinë se cilët janë, çfarë mund të jenë ose madje duan 
të jenë; gjithçka duan ata është të jenë dikush. Të tjerë 
janë kërrusur nga mosha, të ngarkuar me shqetësime, 
apo të mbushur me dyshim – që jetojnë jetë shumë më 
poshtë nivelit të aftësive të tyre.

Për të jetuar shkëlqyeshëm, ne duhet të zhvilloj-
më aftësinë që ta përballojmë telashin me kurajë, 

zhgënjimin me gaz dhe triumfin me përulësi. Ju pyes-
ni: “Si mundet t’i arrijmë këto synime?” Unë përgjigjem: 
“Duke fituar një këndvështrim të saktë për atë çfarë 
jemi vërtet!” Ne jemi bij dhe bija të një Perëndie të gja-
llë, sipas shëmbëlltyrës të së cilit jemi krijuar. Mendoni 
për këtë: krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Nuk 
mund ta kemi sinqerisht këtë bindje pa provuar një 
sens të ri e të thellë të forcës e të fuqisë. 

Në botën tonë, karakteri moral shpesh duket se vjen 
pas bukurisë apo hijeshisë. Por, nga shumë kohë më 
parë, jehon këshilla e Zotit drejtuar Samuel profetit: 
“Zoti nuk shikon si shikon njeriu, njeriu shikon pamjen, 
kurse Zoti shikon zemrën” (1 Samuelit 16:7).

Kur Shpëtimtari kërkoi një njeri besimi, Ai nuk e 
përzgjodhi nga turma e të vetëkënaqurve që gjende-
shin rregullisht në sinagogë. Përkundrazi, Ai e thirri 
atë nga peshkatarët e Kapernaumit. Simoni dyshues, 
i pashkollë, i rrëmbyer u bë Pjetri, Apostulli i besimit. 
Një kanarinë e verdhë me gri në krahët e saj u cilësua 
për mirëbesimin e plotë dhe dashurinë e përhershme 
të Mësuesit.

Kur Shpëtimtari zgjodhi një misionar të zellshëm 
e të fortë, Ai nuk e gjeti mes mbështetësve të Tij por 
mes kundërshtarëve të Tij. Sauli, përndjekësi u bë Pali, 
misionari.
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Shëlbuesi zgjodhi njerëz të papërsosur për të dhënë 
mësim udhën drejt përsosjes. Ai bëri ashtu atëherë. 
Ai bën ashtu tani – madje kanarina me gri në krahët 
e tyre. Ai na thërret juve dhe mua t’i shërbejmë Atij 
këtu poshtë. Angazhimi ynë duhet të jetë i plotë. Dhe 
në betejën tonë, nëse pengohemi, le të përgjërohemi: 
“Krijues i madh i njerëzve, na udhëhiq, oh na udhëhiq, 
të orvatemi sërish, nga errësira na nxirr.” 1 

Lutja ime është që ne të ndjekim shembullin e Burrit 
të Galilesë, që mund ta gjeje mes të varfërve, të shkelu-
rve, të shtypurve dhe të pikëlluarve. Një këngë e vërtetë 
daltë nga zemra jonë kur e bëjmë këtë.

Shënim
 1. “Fight Song”, Shkolla e Mesme Yonkers.

MëSiMdhëNia Nga Ky MeSazh

“Kur jepni mësim . . . , shpesh është e dobishme t’i 
vini ata që mësojnë të shohin ose dëgjojnë për 

diçka të veçantë” (Teaching, No Greater Call [Mësim-
dhënia s’Ka Thirrje më të Madhe], [1999], f. 55). Për t’i 
ndihmuar pjesëtarët e familjes të kuptojnë mesazhin e 
Presidentit Monson, merrni parasysh t’u kërkoni atyre 
të jenë të përgatitur të ndajnë atë çfarë mësojnë pasi 
ta lexoni mesazhin së bashku. Ftoni çdo person të ndajë 
atë që ai ose ajo ndjen se është një pikë e rëndësishme 
në artikull. Përfundojeni duke dhënë dëshmi për mesa-
zhin e Presidentit Monson.

Mësimdhënia e fjalës së Perëndisë, siç jepet në-
përmjet profetëve të Tij, mund të ketë një ndikim 
të fuqishëm në jetën e atyre që u japim mësim (shih 
Teaching, No Greater Call [Mësimdhënia s’Ka Thirrje 
Më të Madhe], f. 50). Presidenti Monson deklaron se ka 
forcë e fuqi në dijen se ne jemi fëmijë të Perëndisë. Pasi 
ta lexoni artikullin, kërkoini pjesëtarëve të familjes të 
tregojnë se çfarë i ndihmon të kujtojnë se cilët janë. 

RiNia
Çfarë është Bukuri e Vërtetë?

në këtë mesazh, Presidenti Monson thotë: “në bo-
tën tonë, karakteri moral shpesh duket se vjen pas 

bukurisë apo hijeshisë.” Të rejat mund të ndeshen me 
imazhin e tyre se cilat janë dhe çfarë mund të bëhen. 
Merrni parasysh këto mendime mbi bukurinë e vërtetë 

prej Plakut Lin G. robins, nga Të shtatëdhjetët:

•	 Një	e	re,	shprehja	e	fytyrës	të	së	cilës	shkëlqen	edhe	
nga lumturia edhe nga virtyti, rrezaton bukuri të 
brendshme.

•	 Buzëqeshja	e	virtytshme	është	vërtet	e	bukur	pasi	
rrezaton në një mënyrë tërësisht të natyrshme. nuk 
mund të lyhesh me këtë bukuri, por ajo është një 
dhunti e shpirtit. 

•	 Thjeshtësia	është	një	shenjë	e	jashtme	dhe	kërkesë	
për bukurinë e brendshme.

•	 Nëse	jeni	e	shkurajuar	nga	pamja	juaj	e	jashtme,	do	
t’ju ndihmojë ta shihni veten përmes syve të atyre që 
ju	duan.	Bukuria	e	fshehur	që	shihet	nga	njerëzit	e	
dashur mund të bëhet një pasqyrë për përmirësime 
të vetvetes.

•	 Ai	burrë	me	të	cilin	dëshiron	të	martohet	një	grua	e	
virtytshme, gjithashtu “nuk shikon” si shikon njeriu 
(shih  1 samuelit 16:7). ai do të tërhiqet tek bukuria 
e vërtetë që ajo rrezaton nga një zemër e dëlirë dhe 
e gëzuar. e njëjta gjë është e vërtetë për një të re që 
kërkon një të ri të virtytshëm.

•	 Ati	ynë	në	Qiell	pret	që	të	gjithë	fëmijët	e	Tij	të	zgje-
dhin të drejtën, që është udha e vetme drejt lumturi-
së së përhershme dhe bukurisë së brendshme.

•	 Për	Zotin,	nuk	ka	konkurrim.	Të	gjithë	kanë	një	privi-
legj të barabartë që ta kenë shëmbëlltyrën e Perëndi-
së të gdhendur mbi pamjen e tyre (shih alma 5:19). 
nuk ka bukuri më të vërtetë.

Për ta lexuar të gjithë mesazhin, shihni Lynn G.  
Robbins,	“True	Beauty”,	New Era, nëntor 2008, f. 30.  
Të rinjtë mund të gjejnë këshilla të ngjashme tek erël s. 
Fipën, ““rosak i shëmtuar apo Mjellmë e Madhëri-
shme? Kjo Varet nga Ju”,  Liahona, tetor 2009, f. 36.

FëMijëT
Këndoni Këngën Tuaj më të ëmbël

Presidenti Monson tregoi për tre kanarinat e Motrës 
Mek-Ki. dy qenë të verdha gjithandej. ato dukeshin 

të përsosura! e treta nuk dukej e përsosur sepse kishte 
njolla ngjyrë gri në krahët e saj. Por Motra Mek-Ki e 
donte sepse këndonte aq ëmbëlsisht.

disa njerëz ndiejnë se nuk janë aq të bukur ose të 
zgjuar sa të tjerët. Por secili person është me vlerë për 
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zotin. ne mund të jemi besnikë e trima dhe t’i përdorim 
talentet tona për t’u shërbyer të tjerëve. atëherë ne 
jemi si kanarina e verdhë me ngjyrë gri në krahët e saj. 
ne nuk jemi të përsosur, por po këndojmë këngën tonë 
më të ëmbël!

shkruani tre mënyra si mund të këndoni këngën tuaj 
më të ëmbël për zotin.

Unë mund ta këndoj këngën time më të ëmbël për 
zotin duke:

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
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Përtëritja	e	Besëlidhjeve	me	 
anë të sakramentit

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.

Jezu Krishti Krijoi Sakramentin
“ ‘Jezusi mori bukën, e bekoi, e 

theu, dhe ua dha dishepujve dhe 
tha: ‘Merrni, hani’’ (Mateu 26:26). 
‘Ky është trupi im, që është dhënë 
për ju; bëni këtë në përkujtimin 
tim’ ( Lluka 22:19). Në mënyrë të 
ngjashme ai mori kupën e verës, 
tradicionalisht të holluar me ujë, 
tha një bekim falënderimi për të 
dhe ua dha atyre që ishin mble-
dhur rreth Tij duke thënë: ‘Kjo ku-
pë është besëlidhja e re në gjakun 
tim’, ‘i cili është derdhur . . . për 
faljen e mëkatëve’. ‘Bëni këtë në 
përkujtimin tim.’ . . .

Që nga ajo përvojë në  
dhomën e sipërme në prag  
të Gjetsemanisë dhe Golgotës, 
bijtë e premtimit kanë qenë nën 
besëlidhje që të kujtonin sakrificën 
e Krishtit në këtë mënyrë më të 
re, më të lartë, më të shenjtë dhe 
personale.” 1

Plaku Xhefri R. Holland nga Kuorumi  
i Dymbëdhjetë Apostujve.

Ne i Përtërijmë Besëlidhjet 
Tona të Pagëzimit nëpërmjet 
Sakramentit

“Kur pagëzohemi, ne marrim mbi 
vete emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. 
Të marrim mbi vete emrin e Tij ësh-
të një nga përvojat më kuptimplote 
që kemi në jetë. . . .

Çdo javë në mbledhjen e sakra-
mentit ne premtojmë të kujtojmë 
sakrificën shlyerëse të Shpëtimtarit 
tonë kur përtërijmë besëlidhjen tonë 
të pagëzimit. Ne premtojmë të bëjmë 
ashtu si bëri Shpëtimtari – të jemi 
të bindur ndaj Atit dhe t’i mbajmë 
gjithmonë urdhërimet e Tij. Bekimi 
që kemi si këmbim është të kemi 
gjithmonë me vete Shpirtin e Tij.” 2

Plaku Robert D. Hejls nga Kuorumi  
i Dymbëdhjetë Apostujve.

“Isha me një vajzë tetëvjeçare 
ditën e pagëzimit të saj. Në fund të 
ditës ajo tha gjithë mirëbesim: ‘Jam 
e pagëzuar prej të gjithë ditës dhe 
nuk kam mëkatuar asnjëherë!’ Por 
dita e saj e të qenit e përsosur nuk 
zgjati përgjithmonë dhe jam e sigurt 
se ajo që tani po e mëson, ashtu si 
e mësojmë ne të gjithë, se sado shu-
më të përpiqemi, nuk e shmangim 
gjithmonë çdo situatë të keqe, çdo 
zgjedhje të gabuar. . . .

. . . Nuk është e mundur të bëjmë 
ndryshim të vërtetë krejtësisht të ve-
tëm. Vendosmëria jonë dhe vetë që-
llimet tona të mira nuk mjaftojnë. Kur 

bëjmë gabime apo zgjedhje të këqia, 
duhet të kemi ndihmën e Shpëtimtarit 
tonë që të kthehemi në shtegun e 
duhur. Ne marrim sakramentin çdo 
javë për të treguar besimin tonë në 
fuqinë e Tij që të na ndryshojë. Ne i 
rrëfejmë mëkatet tona dhe premtoj-
më t’i braktisim ato.” 3

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

Shënime
 1. Jeffrey R. Holland, “This Do in Remembra-

nce of Me”,  Ensign, nëntor 1995, f. 67.
 2. Robert D. Hales, “The Covenant of Baptism: 

To Be in the Kingdom and of the Kingdom”, 
 Liahona, janar 2001, f. 8.

 3. Julie B. Beck, “Remembering, Repenting, 
and Changing”,  Liahona, maj 2007, f. 110–111.
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Ndihma Për mëSimiN  
e ViziTaVe
ndërsa njiheni me një motër 
dhe familjen e saj, kërkoni 
mënyra si mund ta ndihmonit 
që të përtërijë besëlidhjet e 
saj nëpërmjet sakramentit. 
nëse ajo nuk merr pjesë në 
mbledhjen e sakramentit, a 
mund ta ftonit të merrte pjesë 
ose të ofronit ndihmë që ajo 
ta bëjë këtë (transport, ndih-
më për fëmijët, një shoqe  
që t’i ulet pranë etj.)?

PërgaTiTJa PerSoNale
Lluka 22:19–20
1 Korintasve 11:23–28
3 nefi 18:1–12


