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Konferenca e 
Përgjithshme –  

Bekim i Pazakontë
Një anëtar i mrekullueshëm i Kishës po fliste me 

një fqinj që nuk ishte i besimit tonë. Kur tema e 
diskutimit erdhi te konferenca e përgjithshme, 

fqinji pyeti: “Ju thoni se keni profetë dhe apostuj? Dhe 
dy herë në vit në një konferencë të përbotshme ata 
zbulojnë fjalën e Perëndisë?”

“Absolutisht”, u përgjigj anëtari me besim.
Fqinji mendoi rreth asaj për një çast. Ai dukej vërtet i 

interesuar dhe pastaj pyeti: “Çfarë thanë ata në konfere-
ncën e fundit?”

Në këtë pikë anëtari i mirë i Kishës që ndihej i emo-
cionuar deri tani rreth ndarjes së ungjillit, filloi të ndihej 
në siklet. Sado që u përpoq, nuk mund të mendonte 
për hollësitë e as edhe një bisede të vetme.

Miku i tij e pa këtë shqetësim dhe tha: “Ju doni të më 
tregoni që Perëndia i flet njeriut në ditët tona dhe ju nuk 
mund ta kujtoni çfarë Ai tha?”

Vëllai u ndje i përulur nga ky shkëmbim. Ai u  
betua se do të përpiqej më shumë që t’i kujtonte  
fjalët e thëna nga shërbëtorët e Zotit në konferencë  
të përgjithshme.

Ne të gjithë e dimë sa e vështirë është të mbash 
mend çdo mesazh të një konference të përgjithshme, 
dhe unë besoj se nuk është nevoja të sikletosemi nëse 
nuk kujtojmë çdo gjë. Gjithsesi, ka mesazhe në çdo 

konferencë të përgjithshme të dhëna si dhuratë dhe 
bekim nga qielli posaçërisht për situatat tona vetjake të 
jetës.

Në përgatitje për konferencën e përgjithshme, më 
lejoni të sugjeroj tre koncepte bazë që mund të na ndi-
hmojnë të marrim, kujtojmë dhe zbatojmë më mirë fjalët 
e thëna nga shërbëtorët e Zotit.

1. Anëtarë të Kishës fitojnë të drejtën për 
zbulesë vetjake kur dëgjojnë dhe studiojnë fjalët 
e frymëzuara që thuhen në një konferencë të 
përgjithshme.

Ndërsa përgatiteni për konferencën e përgjithshme, 
unë ju ftoj të mendoni mbi pyetje që keni nevojë për 
përgjigje. Për shembull, ju mund të jeni të etur për drej-
tim dhe udhëzim nga Zoti lidhur me sfida me të cilat 
po përballeni.

Përgjigje për lutjet tuaja të posaçme mund të vijnë 
drejtpërdrejt nga një bisedë e veçantë apo një fjali 
konkrete. Herë të tjera përgjigjet mund të vijnë nga  
një fjalë, fjali apo këngë në dukje pa lidhje. Një  
zemër e mbushur me mirënjohje për bekimet e jetës 
dhe një dëshirë e sinqertë për të dëgjuar dhe ndjekur 
fjalët e këshillës do të përgatisin rrugën për zbulesë 
vetjake.
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2. Mos e shpërfillni një mesazh thjesht sepse 
tingëllon i njohur.

Profetët gjithmonë na kanë mësuar nëpërmjet për-
sëritjes, ajo është ligj i të mësuarit. Ju do të dëgjoni 
përsëritje në tema dhe doktrina në konferencë të për-
gjithshme. Më lejoni t’ju siguroj përsëri: kjo nuk është 
për mungesë force krijuese apo fantazie. Ne vazhdojmë 
të dëgjojmë mesazhe mbi çështje të ngjashme, sepse 
Zoti po na mëson dhe lë mbresa në mendjet dhe zemrat 
tona për parime themelore të një rëndësie të përjetshme 
që duhet të kuptohen dhe të vihen në zbatim përpara se 
të kalojmë te gjëra të tjera. Një ndërtues i urtë në fillim 
hedh themelin përpara se të ngrejë muret dhe çatinë.

3. Fjalët e thëna në konferencën e përgjithshme 
duhet të jenë një busull që tregon rrugën për ne 
gjatë muajve të ardhshëm.

Nëse ne u mbajmë vesh dhe i ndjekim nxitjet e 
Shpirtit, ato do të shërbejnë si Liahona, duke na drejtuar 
nëpër të panjohurën, lugina dhe male sfidues që na 
presin (shih 1 Nefi 16).

Që nga fillimi i botës, Perëndia ka ngritur profetë 
që u thonë vullnetin e qiellit njerëzve të kohës së tyre. 
Është përgjegjësia jonë t’i dëgjojmë dhe pastaj t’i zba-
tojmë mesazhet që Zoti jep për ne.

Ati ynë i mëshirshëm dhe i dashur Qiellor nuk i ka 
braktisur dhe nuk do t’i braktisë fëmijët e Tij. Sot, si 
edhe në kohët e kaluara, Ai ka caktuar apostuj dhe pro-
fetë. Ai vazhdon t’u zbulojë fjalën e Tij atyre.

Çfarë privilegj i mrekullueshëm është të dëgjosh 
mesazhet e Perëndisë për secilin prej nesh gjatë një 
konference të përgjithshme! Le të përgatitemi mirë për 
këtë bekim të madh të drejtimit hyjnor dhënë nga shër-
bëtorët e Tij të zgjedhur.

Sepse ky nuk është një bekim i zakonshëm.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

•	 Lexojeni	artikullin	së	bashku.	Nxiteni	familjen	të	për-
caktojë	gjëra	që	do	t’i	mbajë	vesh	gjatë	një	konfere-
nce	të	përgjithshme.

•	 Për	të	ndihmuar	fëmijët	e	vegjël	zbatoni	këshillën	
e	dhënë	nga	Presidenti	Uhtdorf,	tregojuni	atyre	një	
skemë	të	Autoriteteve	të	Përgjithshme	(gjendet	në	

botimin	e	Liahonës  për	konferencën).	U	tregoni	se	
Presidenca	e	Parë	dhe	Kuorumi	i	Dymbëdhjetë	Apo-
stujve	do	të	flasin	në	një	konferencë	të	përgjithshme.	
Nxitini	fëmijët	të	mbajnë	vesh	konferencën	dhe	të	
bëjnë	një	vizatim	që	t’u	ndihmojë	të	mbajnë	mend	
atë	që	mësuan.	Prindërit	mund	të	vizitojnë	confere-
ncegames	.lds	.org	për	më	shumë	aktivitete	të	konfe-
rencës	për	fëmijë.

RINIA
Mirë, Më Mirë, Më e Mira
Nga Meri-Seleste Ljuis

Në	bisedën	e	tij	në	konferencën	e	përgjithshme	të	
tetorit	të	2007-ës,	Plaku	Dallin H.	Ouks	i	Kuorumit	

të	Dymbëdhjetë	Apostujve	foli	rreth	aktiviteteve	që	
janë	“të	mira,	më	të	mira	dhe	më	të	mirat”.	Kur	arriti	te	
pjesa	rreth	“mbingarkimit	të	fëmijëve”,	unë	u	përpëlita	
fajtore	në	ndenjësen	time.

Unë	e	dija	se	po	bëja	me	tepri.	Unë	isha	në	drama-
tizimet	e	shkollës,	në	marrje	orësh	sfiduese	në	shkollë	
dhe	isha	përfshirë	në	disa	aktivitete	të	tjera.	Unë	nuk	
po	merrja	pjesë	besnikërisht	në	aktivitetet	e	Të	Rejave	
dhe	të	dielat	e	mia	qenë	mbushur	me	stres	nga	për-
pjekja	për	të	plotësuar	detyra	shtëpie	të	minutës	së	
fundit.	Praktikimi	i	muzikës	dhe	nxjerrja	e	gazetës	së	
shkollës	patën	humbur	elementin	e	tyre	argëtues	dhe	
qenë	bërë	punë.

Biseda	e	Plakut	Ouks	më	bëri	ta	shoh	mirë	programin	
tim.	Aktivitetet	e	mia	qenë	të	mira,	por	qenë	me	tepri.	
Unë	duhej	të	zgjidhja	më	të	mirat.	Ndërsa	përpiqesha	të	
vendosja	cilat	aktivitete	të	braktisja,	kuptova	se	ungjilli	
i	Jezu	Krishtit	qe	përparësia	më	e	mirë	që	kushdo	mund	
të	ketë.	Unë	i	vendosa	lutjen	dhe	studimin	e	shkrimeve	
të	shenjta	në	krye	të	listës	sime	dhe	që	atëherë	jeta	ime	
ka	ecur	më	këndshëm.

Plaku	Ouks	më	mësoi	se,	kur	ne	bëjmë	atë	që	Zoti	
do	që	ta	bëjmë	të parën,	çdo	gjë	tjetër	do	të	shkojë	me	
rregull	në	vend.	Nëse	unë	studioj	shkrimet	e	shenjta	
përpara	se	të	luaj	lojëra	ose	madje	përpara	se	të	bëj	
detyrat	e	shtëpisë,	çdo	gjë	e	rëndësishme	do	të	kryhet.	
Kur	unë	e	përqendroj	jetën	time	rreth	Zotit,	në	vend	
që	ta	shtoj	Atë	si	një	rishqyrtim,	jeta	ime	ka	një	masë	të	
shtuar	paqeje	dhe	suksesi.
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Tani	unë	kam	shumë	kujdes	që	ta	dëgjoj	këshillën	që	
jepet	në	konferencën	e	përgjithshme!

FËMIJË
Unë Mund të Gjej Përgjigje 
nëpërmjet Konferencës së 
Përgjithshme

Presidenti	Uhtdorf	na	mëson	se,	nëse	mendoni	për	
disa	pyetje	përpara	një	konference	të	përgjithshme,	

Zoti	mund	t’ju	flasë	nëpërmjet	profetëve	dhe	apostujve	
të	Tij	gjatë	konferencës.

1.	 Si	familje	apo	klasë	diskutoni	atë	që	keni	nevojë	të	
mësoni,	qoftë	të	ndarë	apo	së	bashku.	(Për	shembull:	
Si	e	forcoj	unë	dëshminë	time?	Si	duhet	ta	trajtoj	një	
problem	në	shkollë?)	Në	një	copë	letër	ose	në	ditarin	
tuaj,	shkruani	pyetjet	tuaja.

2.	 Në	javët	përpara	konferencës,	ju	mund	të	mendoni	
dhe	të	luteni	rreth	këtyre	pyetjeve.

3.	 Dëgjoni	me	kujdes	gjatë	konferencës	(mund	të	jetë	
e	dobishme	të	merrni	shënime).	Pastaj	shkruani	se	si	
Zoti	–	nëpërmjet	udhëheqësve	të	Kishës	–	iu	përgjigj	
pyetjeve	tuaja.

4.	 Në	një	copë	tjetër	letre,	ju	mund	të	bëni	një	pikturë	
të	vetes	duke	bërë	atë	që	mësuat.
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Xhuli B. Bek, presidente e 
përgjithshme e Shoqatës së 

Ndihmës, ka thënë: “Një dëshmi e 
pakapërcyeshme për vlerën e bijave 
të Perëndisë . . . është rritur brenda 
meje. Unë kam ndier se nuk ka 
patur kurrë një nevojë më të madhe 
për besim dhe drejtësi vetjake të 
rritur. Nuk ka patur kurrë një nevojë 
më të madhe për familje dhe shtëpi 
të forta.”

Motrat mund të krijojnë shtëpi 
dhe familje të forta ndërsa veprojnë 
sipas zbulesës vetjake. “Aftësia për 
t’u kualifikuar për të marrë zbulesë 
vetjake dhe vepruar sipas saj, është 
e vetmja aftësi shumë e rëndësi-
shme që mund të fitohet në këtë 
jetë”, vijoi Motra Bek. “Kualifikimi 
për Shpirtin e Zotit fillon me një 
dëshirë për atë Shpirt dhe përfshin 
një nivel denjësie. Mbajtja e urdhë-
rimeve, pendimi dhe ripërtëritja e 
besëlidhjeve të bëra në pagëzim, 
çojnë te bekimi i të pasurit gjith-
monë të Shpirtit të Zotit me ne. 
Kryerja dhe mbajtja e besëlidhjeve 
të tempullit gjithashtu i shton forcë 
dhe fuqi shpirtërore jetës së një 
gruaje. Shumë përgjigje për pyetje 
të vështira janë gjetur me anë të le-
ximit të shkrimeve të shenjta sepse 
shkrimet e shenjta janë një ndihmë 
për zbulesë. . . Lutja e përditshme 
është thelbësore për të pasur Shpi-
rtin e Zotit me ne.” 1
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Forcimi	i	Familjeve	nëpërmjet	 
Rritjes	së	Shpirtshmërisë
Studiojeni këtë material dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni me motrat që vizitoni. 
Përdorini pyetjet për t’ju ndihmuar të forconi motrat tuaja dhe për ta bërë Shoqatën  
e Ndihmës një pjesë aktive të vetë jetës suaj.

Besim • Familje • Ndihmë

Ne gjithashtu i forcojmë anëtarët 
e familjes sonë shpirtërisht kur u 
ndihmojmë të kuptojnë planin e 
përjetshëm të Atit Qiellor. “Çfarë 
mund të bëjmë më mirë për t’i 
përgatitur fëmijët tanë më mirë për 
rolet e tyre të përjetshme?” pyeti 
Plaku M. Rasëll Ballard i Kuorimit të 
Dymbëdhjetë Apostujve. “Ndoshta 
përgjigjja më përfshirëse është: Më-
sojuni atyre se si të jetojnë parimet 
e ungjillit.” Ky mësim vjen nëpër-
mjet lutjeve, studimit të shkrimeve 
të shenjta dhe vakteve të ushqimit 
familjarisht çdo ditë dhe po ashtu të 
mbrëmjeve familjare e pjesëmarrjes 
në Kishë çdo javë. Plaku Ballard 
shpjegon: “Ne përgatitemi çdo ditë, 
pikërisht tani, për jetë të përjetshme. 
Nëse nuk po përgatitemi për jetë të 
përjetshme, ne po përgatitemi për 
diçka më të vogël, ndoshta diçka 
shumë më të vogël.” 2

Nga Shkrimet e Shenjta
Fjalët e Urta 22:6; 1 Gjoni 3:22; 

Doktrina e Besëlidhje 11:13–14; 
19:38; 68:25

Nga Historia Jonë
Profeti Jozef Smith u mësoi 

motrave në një mbledhje të prillit të 
1842-shit të Shoqatës së Ndihmës 
se ato kishin një detyrim solemn që 
të kërkonin shpëtimin e vet. Ai tha: 
“Pas udhëzimit [tim], ju do të jeni 

përgjegjëse për mëkatet tuaja; është 
një nder i dëshiruar që ju duhet të 
ecni në mënyrë të tillë përpara Atit 
tonë qiellor, që të shpëtoni vet-
veten; ne të gjithë jemi përgjegjës 
ndaj Perëndisë për mënyrën se si e 
përmirësojmë dritën dhe urtësinë 
që jepet nga Zoti ynë për të na 
mundësuar të shpëtojmë veten” 3. 
Ai u mësoi atyre të jenë individë të 
drejtë, të bëhen njerëz të shenjtë 
dhe të përgatiten për ordinancat 
dhe besëlidhjet e tempullit.
SHËNIME
1. Xhuli B. Bek, “Në Ato Ditë do të Përhap  

Frymën Time Mbi Shërbëtoret”, Liahona,  
maj 2010, f. 10, 11.

2. M. Russell Ballard, “Spiritual Development”, 
Ensign, nëntor 1978, f. 65, 66.

3. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), f. 355.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si	mund	t’i	ndihmoj	motrat	
të	rriten	në	mbështetjen	shpirtë-
rore	te	vetja?

2. Si	mund	ta	përmirësoj	vetë	af-
tësinë	time	për	ta	njohur	dhe	për	
t’iu	përgjigjur	Frymës	së	Shenjtë?

Për më tepër informacion, shihni te 
www .reliefsociety .lds .org .
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