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Miq Besnikë
Një nga vlerësimet e mëdha që Shpëtimtari mund 

të na japë është të na quajë “miq”. Ne e dimë 
se Ai i do me një dashuri të përsosur të gjithë 

fëmijët e Atit të Tij Qiellor. Përsëri për ata që kanë qenë 
besnikë në shërbimin e tyre ndaj Tij, Ai rezervon këtë 
titull të veçantë. Ju i kujtoni fjalët nga seksioni 84 i librit 
Doktrina e Besëlidhje: “Dhe përsëri unë ju them, miqtë 
e mi, sepse që tani e tutje unë do t’ju thërras miq, është 
e domosdoshme që unë t’jua jap këtë urdhërim, që ju të 
bëheni si miqtë e mi në ditët kur unë isha me ta, duke 
udhëtuar për të predikuar ungjillin me fuqi” (DeB 84:77).

Ne bëhemi miqtë e Tij duke u shërbyer të tjerëve për 
Të. Ai është shembulli i përsosur i atij lloj miku që ne 
duhet të bëhemi. Ai do vetëm atë që është më e mira 
për fëmijët e Atit të Tij Qiellor. Lumturia e tyre është 
lumturia e Tij. Ai e ndien dëshpërimin e tyre si të Vetin, 
sepse Ai ka paguar çmimin e gjithë mëkateve të tyre, ka 
marrë mbi Vete të gjitha pasiguritë e tyre, ka mbajtur të 
gjitha shqetësimet e tyre dhe ka ndier të gjitha dëshirat 
e tyre të mëdha. Motivet e Tij janë të pastra. Ai nuk 
kërkon vlerësim për Vete, por t’i japë të gjithë lavdinë 
Atit të Tij Qiellor. Miku i përsosur, Jezu Krishti, është 
tërësisht vetëmohues kur u ofron lumturi të tjerëve.

Secili nga ne, që ka bërë besëlidhjen e pagëzimit, 
ka premtuar të ndjekë shembullin e Tij për të mbajtur 

barrët e njëri-tjetrit siç do të bënte Ai (shih Mosia 18:8).
Në pak ditët më pas, ju do të keni shumë mundësira 

për të qenë një mik për Të. Ndoshta kur jeni duke ecur 
në një rrugë me pluhur. Ndoshta kur jeni ulur në një 
vagon treni. Ndoshta kur kërkoni një vend për t’u ulur 
në një mbledhje të Kishës. Nëse po vëreni ju do të shihni 
dikë që po mbart një barrë të rëndë. Ajo mund të jetë një 
barrë dëshpërimi apo vetmie apo fyerjeje. Ajo mund të 
jetë e dukshme për ju, vetëm nëse jeni lutur për Shpirtin 
që t’ju japë sy që të shihni brenda zemrave dhe keni 
premtuar të ngrini duart që varen poshtë.

Përgjigja për lutjen tuaj mund të jetë fytyra e një miku 
të vjetër, dikush që nuk e keni parë prej vitesh, por nevo-
jat e të cilit befas ju vijnë ndër mend dhe në zemër dhe 
ndieni sikur ato janë tuajat. Kjo më ka ndodhur mua. Miq 
të vjetër erdhën tek unë nga larg dhe pas vitesh për të më 
dhënë zemër, kur vetëm Perëndia mund t’u kishte treguar 
atyre për barrën time.

Profetët e gjallë të Perëndisë na kanë kërkuar të jemi 
miq besnikë për ata që vijnë në Kishë si të kthyer në 
besim dhe të shkojmë për shpëtimin e atyre që janë 
larguar. Ne mund ta bëjmë atë dhe ne do ta bëjmë, nëse 
e kujtojmë gjithmonë Shpëtimtarin. Kur shkojmë për të 
dhënë ndihmë dhe për të ngritur një barrë, Ai vjen me 
ne. Ai do të na udhëheqë tek ata në nevojë. Ai do të na 
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bekojë të ndiejmë atë që ata ndiejnë. Kur këmbëngulim 
në përpjekjet tona për t’u shërbyer atyre, ne gjithnjë e më 
shumë do të na jepet dhurata e ndierjes së dashurisë së Tij 
për ta. Ajo do të na japë kurajë dhe forcë që të shkojmë 
pranë për ndihmë vazhdimisht me besnikëri.

Dhe, për kohën dhe përjetësinë, ne do të ndiejmë gëz-
imin e të qenit të mirëpritur në shoqërinë e miqve të Tij 
besnikë. Unë lutem për këtë bekim për të gjithë ne dhe 
për ata që do t’u shërbejmë.

MësiMdHëNiA NgA Ky MesAzH

Pjesëtarët e familjes ka më shumë të ngjarë të marrin 
në mënyrë kuptimplotë kur u kërkohet të gjejnë 

diçka gjatë kërkimit në shkrimet e shenjta dhe në fjalët 
e profetëve (shih Teaching, No Greater Call [1999], f. 55 
/ Mësimdhënia, nuk ka Thirrje më të Madhe). kur lexoni 
materialin, u kërkoni anëtarëve të familjes të gjejnë 
parimet që do t’u vinin në ndihmë të jenë të denjë për 
t’u quajtur miq të zotit.

Teaching, No Greater Call thotë: “nëse keni dashuri si 
e krishtit, ju do të jeni më i mirëpërgatitur për të dhënë 
mësim ungjillin. Ju do të frymëzoheni të ndihmoni të tjerët 
të njohin shpëtimtarin dhe ta ndjekin atë” (12). Përcaktoni 
nga materiali parimet që mund t’ju ndihmojnë të jeni një 
mësues shtëpie më i mirë. i diskutoni ato me shokun tuaj 
dhe me lutje shqyrtoni si të jeni “miq besnikë” të atyre që 
u shërbeni. 

RiNi
Person i Ri
Nga Methju Okabe

Unë pata një kohë të vështirë për t’u ndier si i pran-
uar. kohët e fundit, familja ime ishte transferuar e 

gjitha nga ana tjetër e vendit. Lagjja ku erdhëm kishte 
një grup të madh të rinjsh, por kjo ishte hera e parë që 
unë do të isha “personi i ri”. Më e keqja ishte se duhej  
të shkoja në një shkollë të re dhe menjëherë më erdhi 
mendimi: “Me kë do të ulem për drekë?” ndoshta do të 
shoh ndonjë nga kisha, por nuk doja ta detyroja veten 
t’i hyj dikujt tjetër në tavolinën e drekës, sidomos gjersa 

as nuk dija madje nëse do të donin të isha atje!
dita e parë në shkollë dukej se po zgjaste pambarim. 

Më në fund zilja e drekës ra. ndërsa u futa ngadalë në 
dhomën e ngrënies, iu luta atit Qiellor që të më ndih-
monte të gjeja dikë që njihja. hodha vështrimin përreth 
për të parë nëse mund të njihja ndonjë. asnjë. kështu, 
shkova tek një tavolinë në anën e largët të dhomës së 
ngrënies dhe hëngra drekë.

Më vonë atë ditë gjatë mësimit të matematikës, dallova 
një fytyrë të njohur. e kisha parë dejvidin në seminar atë 
mëngjes. ai kërkoi të shihte orarin tim dhe zbuloi se ne 
të dy kishim të njëjtin orar dreke. “hej, ku ishe sot gjatë 
drekës?” tha ai.

“Unë hëngra në anën e largme të dhomës”, u përgjigja.
“Mirë, nesër hajde dhe ulu me mua në drekë,” tha ai.
Unë jam mirënjohës për atin e dashur Qiellor, që di çdo 

nevojë tonën dhe që i përgjigjet secilës prej lutjeve tona. 
Gjithashtu, unë jam mirënjohës për dikë që qe i gatshëm 
të më jepte një dorë miqësie. diçka aq e thjeshtë sa një 
ftesë mund të sjellë gjithë ndryshimin.

FëMijë
jezu Krishti, Miku ynë i Përsosur

Presidenti ajring tha se Jezusi është miku ynë i përso-
sur. këtu janë disa mënyra që Jezusi tregon miqësinë 

e Tij të përsosur për ne.
ai do më të mirën për ne.
ai është i lumtur kur ne jemi të lumtur.
ai ndien dëshpërim kur ne jemi të mërzitur apo  

të lënduar.
ai vuajti për mëkatet tona kështu që ne të mund  

të kthehemi tek ati Qiellor.

Të jesh një Mik për jezusin
Presidenti ajring tha se ne mund të bëhemi miq të 

Jezusit duke qenë miq të të tjerëve për Të. Vizatoni skica 
të këtyre katër mënyrave sesi ju mund të jeni një mik.

Ju mund të ndihmoni dikë që është i mërzitur.
Ju mund të jeni mik i dikujt që është i vetmuar.
Ju mund të ftoni dikë të vijë në kishë.
Ju mund ta kujtoni gjithmonë Jezusin.
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Forcimi i Familjeve dhe i shtëpive 
Studioni këtë material dhe, sipas rastit, diskutojeni me motrat që vizitoni. Përdorini pyetjet për t’ju  
ndihmuar që të forconi motrat tuaja dhe ta bëni Shoqatën e Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj.

Nga Shkrimet e Shenjta: Zanafilla 
18:19; Mosia 4:15; DeB 93:40; Moisiu 
6:55–58

Forcim në Çdo Rast
“Secili prej nesh është në një 

gjendje të ndryshme familjare. Disa 
familje kanë një nënë dhe baba me 
fëmijë në shtëpi. Disa çifte nuk kanë 
më fëmijë në shtëpi. Shumë anëtarë 
të Kishës janë beqarë dhe disa janë 
prindër pa partner. Të tjerë janë të 
ve që jetojnë vetëm.

Nuk ka rëndësi se si duket familja 
jonë, secili prej nesh mund të punojë 
për forcimin e familjeve tona apo të 
ndihmojë në forcimin e të tjerëve.

[Njëherë] unë qëndrova në 
shtëpinë e mbesës time dhe familjes 
së saj. Atë mbrëmje përpara se fëmi-
jët të shkonin në shtrat, ne patëm 
një mbrëmje të shkurtër familjare në 
shtëpi dhe një histori nga shkrimet e 
shenjta. Babai i tyre tregoi mbi famil-
jen e Lehit dhe sesi ky u mësoi fëmi-
jëve të vet se duhej të mbaheshin 
me fort pas shufrës së hekurt, që 
është fjala e Perëndisë. Mbajtja fort 
pas shufrës së hekurit do t’i mbante 
ata të sigurt dhe do t’i udhëhiqte në 
gëzim dhe lumturi. Nëse ata do të 
shkëputeshin nga shufra e hekurt, 
kishte rrezik fundosjeje në lumin me 
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ujë të ndotur.
Për t’ua demonstruar këtë  

fëmijëve, nëna e tyre u bë ‘shufra  
e hekurt’ ku ata duhej të kapeshin 
dhe babai luajti rolin e djallit, duke 
u përpjekur t’i tërheqë fëmijët nga 
siguria dhe lumturia. Fëmijët e 
pëlqyen historinë dhe mësuan se  
sa e rëndësishme është të mbahesh 
fort tek shufra e hekurt. Pas historisë 
nga shkrimet e shenjta ishte koha 
për lutjen familjare. . . .

Shkrimet, mbrëmja familjare 
në shtëpi dhe lutja familjare do të 
forcojnë familjet. Ne kemi nevojë të 
përdorim çdo mundësi për të forcuar 
familjet dhe mbështetur njëri-tjetrin 
për të qëndruar në rrugën e drejtë.” 1

Barbara Tompson, këshilltare e dytë në 
presidencën e përgjithshme të Shoqatës  
së Ndihmës.

Nga Historia Jonë
Qysh në fillim, Shoqata e Ndihmës 

ka pasur detyrë të forcojë familjet 
dhe shtëpitë. Profeti Jozef u mësoi 
motrave në një mbledhje të hershme 
të Shoqatës së Ndihmës: “Kur shkoni 
në shtëpi, kurrë mos u thoni bash-
këshortëve fjalë zemërake ose të 
ashpra, por mirësia, dashamirësia 
dhe dashuria le të kurorëzojnë punët 
tuaja këtej e tutje.” 2

Në 1914-n, Presidenti Jozef F. 
Smith u tha motrave të Shoqatës 
së Ndihmës: “Kudo ku të ketë 
injorancë apo të paktën mungesë 
kuptimi mbi familjen, . . . atje 
gjendet kjo organizatë ose është 
pranë e gatshme; dhe me dhuratat 
dhe frymëzimin e natyrshëm që 
i përket organizatës, ato janë të 
përgatitura dhe të gatshme të japin 
udhëzim lidhur me ato detyra të 
rëndësishme.” 3

Shënime
 1. Barbara Tompson, “His Arm Is Sufficient,” 

 Liahona, maj 2009, f. 84.
 2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith (2007), f. 482.
 3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith (1998), f. 186.
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Çfarë Mund të Bëjmë Ne?
1. Çfarë idesh për forcimin e 
familjeve dhe të shtëpive do të 
tregoni me motrat tuaja? kur 
meditoni mbi rrethanat e tyre 
vetjake, shpirti mund të sjellë në 
mendje ide.

2. Çfarë përparësish mund të 
ndryshoni këtë muaj për të for-
cuar më mirë vetë familjen dhe 
shtëpinë tuaj?

Për më shumë informacion shkoni 
në: www.reliefsociety.lds.org.


