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Zgjedhja për të Qenë 
Mirënjohës

Ati ynë në Qiell na urdhëron të jemi mirënjohës 
në të gjitha gjërat (shih 1 Thesalonikasve 5:18) 
dhe Ai kërkon që ne të falënderojmë për beki-

met që marrim (shih DeB 46:32). Ne e dimë se të gjitha 
urdhërimet e Tij kanë si qëllim të na bëjnë të lumtur 
dhe ne gjithashtu e dimë se shkelja e urdhërimeve çon 
në mjerim.

Kështu që të jemi të lumtur dhe të shmangim mje-
rimin, ne duhet të kemi një zemër mirënjohëse. Ne 
kemi parë në jetën tonë lidhjen midis mirënjohjes dhe 
lumturisë. Të gjithëve ne do të na pëlqente të ndienim 
mirënjohje, megjithatë nuk është e lehtë të jesh gjith-
monë mirënjohës në të gjitha gjërat në sprovat e jetës. 
Sëmundje, zhgënjim dhe humbja e njerëzve që i duam, 
ndodhin herë pas here në jetën tonë. Dëshpërimet tona 
mund ta bëjnë të vështirë të shohim bekimet tona dhe 
të vlerësojmë bekimet që Perëndia na ka rezervuar në 
të ardhmen.

Është sfidë të numërojmë bekimet tona, sepse ne pri-
remi t’i marrim gjërat e mira si të sigurta. Kur humbasim 
një çati mbi kokën tonë, ushqimin për të ngrënë apo 
ngrohtësinë e miqve dhe të familjes, ne kuptojmë sa 
mirënjohës duhet të kishim qenë kur i kishim ato.

Mbi të gjitha, ndonjëherë, është e vështirë për ne 
të jemi mjaftueshëm mirënjohës për dhuratat më të 

mëdha që marrim: lindjen e Jezu Krishtit, Shlyerjen e Tij, 
premtimin për ringjallje, mundësinë për të gëzuar jetë 
të përjetshme me familjet tona, Rivendosjen e ungjillit 
me priftërinë dhe çelësat e saj. Vetëm me ndihmën e 
Frymës së Shenjtë ne mund të fillojmë të ndiejmë çfarë 
domethënie kanë ato bekime për ne dhe për ata që i 
duam. Dhe vetëm atëherë, ne mund të shpresojmë të 
jemi mirënjohës në çdo gjë dhe të shmangim fyerjen 
mosmirënjohëse ndaj Perëndisë.

 Ne duhet të kërkojmë në lutje që Perëndia, me anë 
të fuqisë së Frymës së Shenjtë, të na ndihmojë të sho-
him bekimet tona qartë madje në mes të sprovave tona. 
Ne mund ta ndihmojmë veten me anë të Shpirtit që të 
dallojmë dhe të jemi mirënjohës për bekimet që i marrim 
si të sigurta. Ajo që më ka ndihmuar më shumë është 
të pyeturit e Perëndisë në lutje: “A do të më drejtosh të 
lutem te dikush, që të mund ta ndihmoj në emrin Tënd?” 
Është tek të ndihmuarit e Perëndisë që të bekojë të tjerët, 
ku kam parë më nga afër bekimet e mia.

Lutjes sime iu dha përgjigje një herë kur, një çift që 
nuk e njihja më parë, më ftoi të shkoja në një spital. 
Atje gjeta një fëmijë të vogël, aq të vogël saqë mund ta 
nxinte dora ime. Në vetëm pak javë jete, ajo pati kaluar 
në operacione të shumëfishta. Mjekët u patën treguar 
prindërve se do të nevojitej operacion më i vështirë për 
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zemrën dhe mushkëritë për ta mbajtur në jetë atë fëmijë 
të vogël të Perëndisë.

Me kërkesë të prindërve, unë i dhashë fëmijës një 
bekim priftërie. Bekimi përfshinte një premtim që jeta 
të zgjatej. Më shumë se dhënia e një bekimi, unë mora 
vetë një bekim, atë të një zemre më mirënjohëse.

Me ndihmën e Atit, të gjithë ne mund të zgjedhim të 
ndiejmë më shumë mirënjohje. Ne mund t’i kërkojmë 
atij të na ndihmojë t’i shohim bekimet tona më qartë, 
sido që të jenë rrethanat tona. Sa për mua, atë ditë, 
vlerësova si kurrë më parë mrekullinë e zemrës dhe të 
mushkërive të mia që punonin. Unë falënderova gjatë 
rrugës për në shtëpi për bekimet e fëmijëve të mi që 
mund t’i shihja më qartë që ishin mrekulli të mirësisë 
nga Perëndia dhe nga njerëzit e mirë përreth tyre.

Më shumë nga të gjitha, unë ndjeva mirënjohje për 
faktin e Shlyerjes që vepronte te jeta e atyre prindërve 
në ankth dhe tek e imja. Unë kisha parë shpresë dhe 
dashurinë e pastër të Krishtit të ndriste në fytyrën e tyre, 
madje në sprovën e tyre të tmerrshme. Dhe unë ndjeva 
faktin që ju mund të ndieni, nëse i kërkoni Perëndisë 
t’ju zbulojë se Shlyerja mund t’ju lejojë të ndieni shpresë 
dhe dashuri.

Ne të gjithë mund të bëjmë zgjedhjen që ta falënde-
rojmë në lutje dhe t’i kërkojmë Perëndisë drejtim që t’u 
shërbejmë të tjerëve në emër të Tij – veçanërisht gjatë 
kësaj kohe të vitit kur ne festojmë lindjen e Shpëtimta-
rit. Perëndia Ati dha Birin e Tij, dhe Jezu Krishti na dha 
neve Shlyerjen, më të madhen nga të gjitha dhuratat 
(shih DeB 14:7).

Dhënia e falënderimeve në lutje mund të na lejojë të 
shohim madhësinë e këtyre bekimeve dhe të të gjitha 
bekimeve tona të tjera dhe kështu të marrim dhuratën e 
një zemre më mirënjohëse.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Shënimi i përvojave dhe bekimeve tona mund të na 
ndihmojë t’i kujtojmë ato dhe të na japë diçka për t’iu 
rikthyer. Merrrni parasysh t’u kërkoni atyre të cilëve u 

jepni mësim që të shënojnë ato për të cilat janë mirë-
njohës – që t’i ndihmoni të kujtojnë bekimet që kanë 
marrë, të njohin bekimet e së tashmes dhe të shohin 
përpara te bekimet e së ardhmes.

Ju mundeni gjithashtu të nxisni ata të cilëve u jepni 
mësim që të ndjekin shembullin e Presidentit Ajring 
duke i kërkuar Atit Qiellor t’i drejtojë te dikush që 
mund ta ndihmojnë ose t’i shërbejnë.

RINIA
Kryeni një Detyrë Mirënjohjeje
Nga Xhon Hilton III dhe Antoni Suit [John Hilton / 
Anthony Sweat]

Jo vetëm të flasim rreth numërimit të bekimeve – le 
ta bëjmë atë! Shkruani një listë me 100 gjëra për 

të cilat jeni mirënjohës. Nëse duket sikur janë tepër, 
provoni këtë:

 1. Shkruani 10 aftësi fizike për të cilat jeni mirënjohës.
 2. Shkruani 10 zotërime materiale për të cilat jeni 

mirënjohës.
 3. Shkruani 10 njerëz që jetojnë, për të cilët jeni 

mirënjohës.
 4. Shkruani 10 njerëz që kanë vdekur, për të cilët jeni 

mirënjohës.
 5. Shkruani 10 gjëra rreth natyrës për të cilat ju jeni 

mirënjohës.
 6. Shkruani 10 gjëra rreth të sotmes për të cilat ju jeni 

mirënjohës.
 7. Shkruani 10 vende në tokë për të cilat ju jeni 

mirënjohës.
 8. Shkruani 10 shpikje moderne për të cilat ju jeni 

mirënjohës.
 9. Shkruani 10 ushqime për të cilat jeni mirënjohës.
 10. Shkruani 10 gjëra rreth ungjillit për të cilat ju jeni  

mirënjohës.

Kur ne bëjmë një listë si kjo, ne zbulojmë se një listë 
me 100 është vetëm fillimi i të gjitha gjërave që 

Perëndia na ka dhënë.
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Zoti, Kisha e Tij, familjet dhe 
komunitetet kanë nevojë për 

ndikimin e grave të drejta. Në fakt, 
Plaku M. Rasëll Ballard i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve na mësoi 
se “çdo motër në këtë Kishë që ka 
bërë besëlidhje me Zotin, ka një 
përgjegjësi hyjnore për të ndihmuar 
të shpëtohen shpirtra, të udhëheqin 
gratë e botës, të forcojnë familjet e 
Sionit dhe të ndërtojnë mbretërinë e 
Perëndisë” 1.

Disa motra mund të pyesin 
veten nëse munden të përmbushin 
obje-ktiva të tilla shumë të larta. Por 
siç shpjegoi Eliza R. Snou (1804–
1887), presidente e përgjithshme 
e Shoqatës së Ndihmës: “Nuk ka 
motër aq të izoluar dhe me sferë aq 
të ngushtë, sa të mos mund të bëjë 
shumë për vendosjen e Mbretërisë 
së Perëndisë mbi tokë” 2. Motra Snou 
gjithashtu na mësoi se Shoqata e 
Ndihmës qe organizuar “për për-
mbushjen e çdo pune të mirë dhe 
fisnike” 3.

Pjesëmarrja në Shoqatën e 
ndih-mës zgjeron sferat tona të ndiki-
mit duke i dhënë çdo motre mundësi 
për të ngritur besimin, për të forcuar 
familjet e shtëpitë dhe për të dhënë 
shërbime edhe në shtëpi edhe kudo 
në botë. Dhe fatmirësisht, përpjekjet 
tona si individë dhe si Shoqata të 
Ndihmës nuk është nevoja të jenë 
të mëdha dhe dërrmuese, por ato 
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Një Sferë e Gjerë Veprimi
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.

duhet të jenë matura dhe të qëndrue-
shme. Praktika të tilla të drejta si lutja 
e përditshme vetjake dhe familjare, 
studimi i përditshëm i shkrimeve 
të shenjta dhe përmirësimi i që-
ndrueshëm i thirrjeve të Kishës, do 
të ndihmojnë rritjen e besimit dhe 
ndërtimin e mbretërisë së Zotit.

Për motrat që pyesin veten nëse 
këto ndihmesa në dukje të vogla 
ndryshojnë ndonjë gjë, Plaku Ba-
llard pohon: “Çdo motër që qëndron 
për të vërtetën dhe drejtësinë, 
zvogëlon ndikimin e së keqes. Çdo 
motër që forcon dhe mbron familjen 
e saj, po bën punën e Perëndisë. 
Çdo motër që jeton si grua e Perë-
ndisë, bëhet një fanar që të tjerët ta 
ndjekin dhe mbjell farën e ndikimit 
të drejtë që do të korret në dekadat 
që vijnë.” 4

Nga Historia Jonë
Eliza R. Snou, që pati shërbyer si 

sekretare kur Shoqata e Ndihmës u 
organizua në Nauvu, qe thirrur nga 
Presidenti Brigam Jang (1801–1877) 
që të udhëtonte nëpër të gjithë Ki-
shën, për të ndihmuar peshkopët të 
organizonin Shoqatën e Ndihmës në 
lagjet e tyre.

Motra Snou na mësoi: “Nëse bijat 
dhe nënat në Izrael po ndihen sa-
dopak të përjashtuara [të kufizuara] 
në fushat e tyre të veprimit të së 
tashmes, ato do të gjejnë tani një liri 

të gjerë veprimi për çdo fuqi dhe 
aftësi për të bërë mirë, me të cilat 
janë pajisur në mënyrë të bollshme 
. . . Presidenti Jang ka krijuar mu-
ndësinë për aftësi të madhe veprimi 
dhe përfitimi.” 5
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f. 39.
5. Eliza R. Snow, Deseret News, 22 prill 1868, 

f. 81.

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si mund t’i ndihmoj unë 
mo-trat që vizitoj, të dallojnë 
dhe të veprojnë mbi aftësinë e 
tyre për të pasur një ndikim të 
drejtë?

2. Si mund t’i përdor unë aftësitë 
dhe talentet e mia të veçanta për 
të bekuar të tjerët?

Për më tepër informacion, shihni 
tek reliefsociety .lds .org .
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Besim • Familje • Ndihmë

Nga Shkrimet e Shenjta
1 Korintasve 12:4–18; 1 Timoteut 
6:18–19; Mosia 4:27; Nenet e  
Besimit 1:13


