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Të Jetuarit e Jetës  
së Pasur

Me fillimin e vitit të ri, unë i ftoj shenjtorët e 
ditëve të mëvonshme kudo që janë të ndër-
marrin një kërkim vetjak, të zellshëm, të 

rëndësishëm për atë që unë e quaj jeta e pasur – një 
jetë e mbushur me një bollëk suksesesh, mirësie dhe 
bekimesh. Pikërisht ashtu siç mësuam gjërat fillestare 
në shkollë, unë ofroj parimet e mia themelore që të na 
ndihmojnë të gjithëve të fitojmë jetën e pasur.

Kini një Qëndrim Pozitiv
I pari në listën e parimeve të mia është qëndrimi. 

Uilliam Xhejmsi, një psikolog dhe filozof pionier ameri-
kan, shkroi: “Revolucioni më i madh i brezit tonë është 
zbulimi se qeniet njerëzore, duke ndryshuar qëndrimet 
e brendshme të mendjes së tyre, mund të ndryshojnë 
tiparet e jashtme të jetës së tyre.” 1

Varet aq shumë në jetë nga qëndrimi ynë. Mënyra 
që zgjedhim për t’i parë gjërat dhe për t’iu përgjigjur të 
tjerëve bën gjithë ndryshimin. Të bëjmë më të mirën që 
mundemi dhe pastaj të zgjedhim të jemi të lumtur për 
rrethanat tona, sido që mund të jenë ato, mund të sjellë 
paqe dhe kënaqësi.

Çarlz Suindoull – autor, edukator dhe prift i 

krishterë – ka thënë: “Qëndrimi, për mua, është më i 
rëndësishëm sesa . . . e kaluara, . . . sesa paraja, sesa 
rrethanat, sesa dështimet, sesa suksesi, sesa ajo çka 
njerëzit e tjerë mendojnë apo thonë apo bëjnë. Ai 
është më i rëndësishëm sesa paraqitja, talenti apo af-
tësia. Ai do të bëjë apo zhbëjë një shoqëri, një kishë, 
një shtëpi. Gjëja e mrekullueshme është se ne kemi 
një zgjedhje çdo ditë lidhur me qëndrimin që do të 
kemi për atë ditë.” 2

Ne nuk mund ta drejtojmë erën, por ne mund të 
përshtatim velat. Për një lumturi, paqe dhe kënaqësi 
maksimale, le të zgjedhim një qëndrim pozitiv.

Besoni te Vetja
E dyta është besimi – te vetja, tek ata përreth jush 

dhe te parimet e përjetshme.
Ji i ndershëm me veten, me të tjerët dhe me Atin tënd 

Qiellor. Një njeri që nuk ishte i ndershëm me Perëndinë 
deri sa ishte tepër vonë, ishte Kardinali Uolsei që, sipas 
Shekspirit, shpenzoi një jetë të gjatë në shërbim të tre 
sovranëve dhe gëzoi pasuri dhe pushtet. Më në fund, ai 
u zhvesh nga pushteti dhe kamjet e tij nga një mbret i 
paduruar. Kardinali Uolsei klithi:
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Sikur t’i kisha shërbyer Perëndisë tim me gjysmën e zellit
me të cilin i shërbeva mbretit tim, Ai në moshën time
nuk do të më kishte lënë të zhveshur përpara armiqve  

të mi.3

Tomas Fuller, një prift dhe historian anglez që jetoi 
në shekullin e 17-të, shkroi këtë të vërtetë: “Ai që nuk 
jeton sipas besimit të tij, nuk beson me të vërtetë.” 4

Mos e kufizoni veten dhe mos i lejoni të tjerët t’ju 
bindin se jeni i kufizuar në atë që mund të bëni. Besoni 
te vetja dhe pastaj jetoni në mënyrë të tillë që të arrini 
mundësitë tuaja.

Ju mund të arrini atë që besoni se mundeni. Mirëbe-
soni dhe besoni dhe kini besim.

Përballojini Sfidat me Guxim
Guximi bëhet një virtyt me vlerë dhe kuptimplotë kur 

shihet jo aq si një vullnet për të vdekur burrërisht, por si 
një vendosmëri për të jetuar mirë.

Eseisti dhe poeti amerikan Ralf Ualdo Emerson 
tha: “Çfarëdo që të bëni, ju keni nevojë për guxim. 
Për çfarëdo drejtimi që të vendosni, do të jetë gjithnjë 
dikush që do t’ju thotë se e keni gabim. Ka gjithnjë 
vështirësi që dalin, të cilat ju tundojnë të besoni se 
kritikët tuaj kanë të drejtë. Për të përcaktuar një linjë 
veprimi dhe për ta ndjekur atë deri në fund kërkon 
ca nga po ai guxim që i duhet një ushtari. Paqja ka 
fitoret e saj, por ajo kërkon burra dhe gra të guxim-
shme që t’i arrijnë ato.” 5

Do të ketë kohëra kur ju do të jeni i trembur dhe i 
shkurajuar. Ju mund të ndieni se jeni mundur. Shanset 
e arritjes së fitores mund të duken të paarritshme. Herë 
herë ju mund të ndiheni si Davidi që përpiqej të lufto-
nte Goliathin. Por kujtohuni – Davidi fitoi !

Duhet guxim për të bërë një hap fillestar drejt qëlli-
mit të lakmuar, por nevojitet guxim akoma më i madh 
kur pengohesh dhe të duhet të bësh një përpjekje të 
dytë për t’ia dalë.

Kini vendosmërinë ta bëni përpjekjen, ta ndani 
mendjen për të punuar për një qëllim të vlefshëm dhe 
guximin që jo vetëm të përballoni sfidat që vijnë pa-
shmangshmërisht, por gjithashtu të bëni një përpjekje të 
dytë, nëse do të jetë e nevojshme. “Ndonjëherë guximi 
është zëri i vogël në mbarim të ditës që thotë: ‘Unë do 
të përpiqem përsëri nesër’”. 6

I kujtofshim këto parime fillestare ndërsa fillojmë 
udhëtimin tonë në vitin e ri, duke kultivuar një qëndrim 
pozitiv, një besim se ne mund t’i arrijmë qëllimet dhe 
vendimet tona dhe guximin për të përballuar çfarëdolloj 
sfidash që mund të dalin në rrugën tonë. Pastaj jeta e 
pasur do të jetë e jona.
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MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Mbani parasysh t’i ftoni anëtarët e familjes të ndajnë 
përvoja vetjake kur një qëndrim pozitiv, besimi te 
vetja ose guximi i ndihmoi ata. Ose ftojini ata të gjejnë 
shembuj të këtyre tre parimeve në shkrime e shenjta. Ju 
mund të përgatiteni të jepni mësim duke menduar plot 
lutje për shkrime të shenjta ose përvoja tuaja.

RINIA
Guxim për të Përballuar Stuhinë
Nga Medison Morlei

Natën e dytë të kampit të Të Rejave të kunjit tim, 
ne patëm një stuhi me shi dhe tornado. Lagjja ime 

kishte rreth 24 të reja pjesëmarrëse në kamp me dy 
udhëheqëse dhe ne të gjitha duhej të futeshim në një 
kabinë të vogël për mbrojtje. Shiu po binte dendur dhe 
era po shtohej. Më duhej të kujtoja vazhdimisht lutjen 
për siguri që presidenti i kunjit tonë pati bërë më parë. 
Lagjja jonë gjithashtu bëri lutjen e vetë grupit në kabi-
nën tonë dhe unë bëra lutjet e mia vetjake.

Shumë vajza ishin të frikësuara dhe qe e lehtë ta 
kuptoje përse. Kabina jonë nuk ishte shumë e fortë dhe 
ne ishim pikërisht te buza e një lumi. Brenda rreth 20 
minutash stuhia u përkeqësua aq shumë, saqë gjithë 
kunjit iu desh të vraponte nga kabinat përkatëse të 
lagjes për te kabinat e këshilltarëve, që qenë në truall 
më të lartë. Presidenti im i kunjit bëri një lutje tjetër 
dhe ne kënduam himne, këngë të Fillores dhe këngë 



3

kampi në përpjekje për të qetësuar veten. Po, ne ishim 
të frikësuara, por ne ndienim se çdo gjë do të rregullo-
hej. Gjysmë ore më vonë çdo gjë ishte në rregull për t’u 
kthyer në kabinat tona të lagjes.

Më vonë pamë se çfarë pati ndodhur me tornadon 
atë natë. Ajo qe ndarë në dy stuhi. Një prej tyre kaloi 
përreth nesh nga e djathta dhe tjetra nga e majta. Ajo 
që provuam nuk ishte as kulmimi i saj!

Unë e di se Perëndia i dëgjoi lutjet tona atë natë dhe 
Ai na mbrojti nga kulmimi i stuhisë. Përse do të ndahej 
një tornado përveç nëse Perëndia do të dëshironte kë-
shtu? Unë e di se në stuhitë e jetës, ne mundemi gjith-
monë t’i lutemi Atit Qiellor dhe Ai do ta dëgjojë dhe do 
të na përgjigjet, duke na dhënë guximin dhe mbrojtjen 
që kemi për t’ia dalë mbanë të sigurt.
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FËMIJËT

Kapiten Moroni

Kapiten Moroni kishte guxim kur përballej me sfida. 
Ai e donte të vërtetën, lirinë dhe besimin. Ai e 

përkushtoi jetën e tij që të ndihmonte nefitët të ruanin 
lirinë e tyre. Ju mund të jeni si Kapiten Moroni duke 
përballur sfidat tuaja me guxim. Ju mundeni madje të 
krijoni titullin tuaj të lirisë duke shkruar gjërat që janë 
të rëndësishme për ju dhe për familjen tuaj.

Ku të Gjejmë Më Shumë
Alma 46:11–27: Titulli i lirisë
Alma 48:11–13, 16–17: Cilësitë e Moronit
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“Dashuri hyjnore [do të thotë] 
. . . shumë më tepër sesa 

ndjenjë mirëdashjeje”, na mëson 
Presidenti Henri B. Ajring, Këshilltar 
i Parë në Presidencën e Parë. “Da-
shuria hyjnore lind nga besimi tek 
Zoti Jezu Krisht dhe është ndikimi i 
Shlyerjes së Tij.” 1 Për motrat e Sho-
qatës së Ndihmës, vizita mësimore 
mund të jetë dashuri hyjnore në 
veprim, një mënyrë e rëndësishme 
për të ushtruar besimin tonë te 
Shpëtimtari.

Nëpërmjet vizitës mësimore, ne 
sigurojmë përkujdesje duke komu-
nikuar me çdo motër, duke ndarë 
një mesazh të ungjillit dhe duke 
kërkuar të dimë nevojat e saj dhe 
të familjes së vet. “Vizita mësimore 
bëhet puna e Zotit kur përqendrimi 
ynë është tek njerëzit dhe jo te 
përqindjet”, shpjegon Xhuli B. Bek, 
presidente e përgjithshme e Shoqa-
tës së Ndihmës. “Në të vërtetë, vizita 
mësimore nuk mbaron kurrë. Është 
më tepër një mënyrë jetese se një 
detyrë. Shërbimi me besnikëri si një 
mësuese vizitash është tregues i të 
qenurit dishepuj.” 2

Ndërsa japim përkujdesje të për-
hershme dhe plot lutje, ne mësojmë 
si t’i shërbejmë dhe t’u përgjigjemi 
më mirë nevojave të çdo motre dhe 
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Përkujdesja dhe Shërbesa nëpërmjet 
Vizitës Mësimore
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.

familjes së saj. Shërbimi mund të 
marrë shumë forma – disa të mëdha 
dhe disa jo aq të mëdha. “Shpesh 
vepra të vogla shërbimi janë gjithçka 
që kërkohet për të frymëzuar dhe 
bekuar dikë: një pyetje mbi familjen 
e dikujt, fjalë të shpejta inkurajimi, 
një përgëzim i sinqertë, një shënim 
i vogël falënderimi, një telefonatë 
e shkurtër”, na mëson Presidenti 
Tomas S. Monson. “Nëse jemi të vë-
mendshëm dhe të kujdesshëm dhe 
nëse veprojmë sipas nxitjeve që na 
vijnë, ne mund të përmbushim mjaft 
vepra mirësie. . . . Të panumërta 
janë veprat e shërbimit të siguruara 
nga moria e mësueseve vizitore të 
Shoqatës së Ndihmës.” 3

Nga Historia Jonë
Në 1843-shin, anëtarët e Kishës 

në Nauvu, Ilinois, ishin të ndarë 
në katër lagje. Në korrik të atij viti, 
udhëheqëset e Shoqatës së Ndihmës 
caktuan një komitet vizitash prej 
katër motrash për çdo lagje. Përgje-
gjësitë e komiteteve të vizitave për-
fshinin vlerësimin e ndihmave dhe 
mbledhjen e dhurimeve. Shoqata e 
Ndihmës i përdori këto dhurime për 
të siguruar për nevojtaret.4

Ndërsa mësueset vizitore nuk 
mbledhin më dhurime, ato e mbajnë 

përgjegjësinë për të vlerësuar nevo-
jat – shpirtërore dhe materiale – dhe 
për të punuar që t’i plotësojnë ato 
nevoja. Eliza R. Snou (1804–1887), 
presidentja e dytë e përgjithshme e 
Shoqatës së Ndihmës, shpjegoi: “Një 
mësuese . . . duhet sigurisht, të ketë 
aq shumë nga Shpirti i Zotit, ndërsa 
hyn në një shtëpi për të ditur çfarë 
shpirti takon ajo atje brenda. . . . Lu-
tuni përpara Perëndisë dhe Frymës 
së Shenjtë për të marrë [Shpirtin] 
në mënyrë që të jeni në gjendje të 
takoni atë shpirt që mbizotëron në 
atë shtëpi . . . dhe ju mund të ndieni 
që të thoni fjalë paqeje dhe ngushë-
llimi, dhe nëse gjeni një motër që 
ndien të ftohtë, merreni në zemrën 
tuaj si një fëmijë në kraharor dhe 
ngroheni [atë].” 5
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Besim, Familje, Ndihmë

Nga Shkrimet e Shenjta
Gjoni 13:15, 34–35; 21:15; Mosia 

2:17; Doktrina e Besëlidhje 81:5; 
Moisiu 1:39
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Çfarë po bëj unë për të 
ndihmuar motrat e mia që të 
ndiejnë se unë jam një mikeshë 
që i do dhe kujdeset për to?

2. Si mund të bëhem më e mirë 
në mbikëqyrjen dhe kujdesjen 
për të tjerët?

Për më tepër informacion, shihni 
tek reliefsociety .lds .org .
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