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Ecja në Rrathë

A e keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen e vjetër 
që njerëzit që humbasin rrugën, kanë prirjen 
për të ecur në rrathë?

Xhan L. Zauman, një psikolog gjerman, dëshironte të 
përcaktonte nëse kjo ishte e vërtetë nga ana shkencore. 
Ai i çoi pjesëmarrësit e një eksperimenti në një pyll të 
madh dhe në shkretëtirën e Saharasë, dhe përdori një 
sistem botëror të vendndodhjes për të gjurmuar vendin 
ku shkonin ata. Ata nuk kishin as busull e as ndonjë 
mjet tjetër. Udhëzimet ndaj tyre qenë të thjeshta: ecni në 
një vijë të drejtë në drejtimin që ju është treguar.

Dr. Zauman më vonë përshkroi atë që ndodhi. “[Disa] 
prej tyre ecën në një ditë me re, me diellin prapa reve 
[dhe pa asnjë pikë referimi përpara]. . . . [Ata] të gji
thë ecën në rrathë, me [disa] prej tyre që shkelnin në 
mënyrë të përsëritur në shtegun e tyre pa e vënë re.” 
Pjesëmarrësit e tjerë ecën ndërkohë që dielli po shkël
qente, me një pikë referimi në largësi. “Këta . . . ndoqën 
një drejtim pothuajse përsosmërisht të drejtë .” 1

Ky studim është përsëritur nga të tjerë studiues me 
metodologji të ndryshme.2 Të gjithë përftuan përfun
dime të ngjashme.

Pa pika të dukshme referimi, qeniet njerëzore priren 
të ecin në rrathë.

Pikat e Referimit në Shkrimet e Shenjta
Pa pika shpirtërore referimi, edhe njerëzimi sorollatet 

më kot. Pa fjalën e Perëndisë, ne ecim në rrathë.
Edhe si individë, edhe si shoqëri, ne e shohim këtë 

model të përsëritur pa mbarim në çdo periudhë un
gjillore që nga fillimi i kohës. Kur e humbasim nga 
sytë fjalën e Perëndisë, ne kemi prirjen për të humbur 
rrugën.

Kjo është pa dyshim arsyeja pse Zoti e urdhëroi 
Lehin që t’i dërgonte bijtë e tij sërish në Jerusalem për 
fletët prej tunxhi. Perëndia e dinte se pasardhësit e Lehit 
do të kishin nevojë për shenja dalluese ku të mbështe
teshin – pika referimi – që do t’u siguronin një udhërrë
fyes që mund ta përdornin për të përcaktuar nëse qenë 
në drejtimin e duhur.

Shkrimet e shenjta janë fjala e Perëndisë. Ato janë pi
kat e referimit nga Perëndia që na tregojnë udhën nëpër 
të cilën duhet të udhëtojmë në mënyrë që të afrohemi 
më shumë me Shpëtimtarin tonë dhe të arrijmë synime 
të denja.

Pikat e Referimit në Konferencën e Përgjithshme
Udhëzimet që jepen në konferencën e përgjithshme, 

janë pika të tjera referimi që mund të na ndihmojnë të 
dimë nëse jemi në drejtimin e duhur.

Herë pas here e pyes veten: “A i dëgjova fjalët e 
thëna nga burrat dhe gratë që folën në konferencën më 
të fundit të përgjithshme të Kishës? A i kam lexuar e 
rilexuar fjalët e tyre? A kam medituar për to dhe a i kam 
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zbatuar në jetën time? Apo thjesht i kam pëlqyer bisedat 
e këndshme dhe e kam shpërfillur zbatimin e mesa
zheve të tyre të frymëzuara në jetën time personale?”

Ndoshta teksa po dëgjonit apo lexonit, ju mbajtët një 
apo dy shënime. Ndofta bëtë një zotim që disa gjëra t’i 
bëni më mirë ose ndryshe. Thjesht mendoni për me
sazhet e konferencës së fundit të përgjithshme. Shumë 
prej tyre na nxitën t’i forcojmë familjet tona dhe t’i për
mirësojmë martesat tona. Ky botim i Liahonës përqen
drohet gjithashtu tek këto vlera të përjetshme me shumë 
rekomandime të volitshme për të na bekuar jetën.

A po e vëmë re dhe a po e zbatojmë këtë këshillë të 
vlefshme? A po i dallojmë dhe a po ecim drejt këtyre 
pikave të vërteta e të vlefshme të referimit?

Kundërhelmi për Sorollatjen Shpirtërore
Pikat shpirtërore të referimit janë të domosdoshme 

për të na mbajtur në shtegun e drejtë e të ngushtë. Ato 
na japin drejtim të qartë përsa i përket udhës nëpër të 
cilën duhet të udhëtojmë – por vetëm nëse i dallojmë 
dhe ecim drejt tyre.

Nëse nuk pranojmë të udhëhiqemi nga këto pika re
ferimi, ato bëhen të pakuptimta, gjëra tërheqëse që nuk 
kanë asnjë qëllim përveçse të thyejnë njëtrajtshmërinë  
e jetës.

Nuk mjafton të udhëhiqemi vetëm nga instiktet tona.
Nuk mjafton edhe sikur të kemi qëllimet më të mira.
Nuk na bën punë as të mbështetemi vetëm te ndje

sitë tona të natyrshme.
Edhe kur mendojmë se po ndjekim një shteg të drejtë 

shpirtëror, pa pika të vërteta referimi për të na udhërrë
fyer – pa udhëheqjen e Shpirtit – ne do të kemi prirje të 
sorollatemi.

Prandaj, i hapshim sytë tanë dhe i pafshim pikat e  
referimit që Perëndia ynë mirëdashës u ka siguruar 
fëmijëve të Tij. E lexofshim, e dëgjofshim dhe e zba
tofshim fjalën e Perëndisë. U lutshim me qëllim të 
vërtetë dhe i dëgjofshim e i ndjekshim nxitjet e Shpirtit. 
Pasi t’i kemi dalluar pikat hyjnore të referimit të dhëna 
nga Ati ynë i dashur Qiellor, ne duhet të jetojmë në për
puthje me to. Ne duhet gjithashtu të bëjmë korrigjime 
të rregullta në jetën dhe sjelljen tonë teksa e orientojmë 
veten drejt pikave shpirtërore të referimit.

Në këtë mënyrë, ne nuk do të sorollatemi në rrathë, 
por do të ecim me mirëbesim e siguri drejt atij bekimi 

të madh hyjnor që është parëbirnia e të gjithë atyre që 
ecin në shtegun e drejtë e të ngushtë të dishepullimit të 
Krishtit.
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MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Teksa përgatiteni për të dhënë mësim nga ky me-
sazh, ju mund të kërkoni në shkrimet e shenjta shembuj 
njerëzish që u udhëhoqën nga pika shpirtërore referimi 
ose njerëzish që u sorollatën në rrathë. Ju mund ta 
filloni studimin tuaj me këto shkrime të shenjta: Numrat 
14:26–33; 1 Nefi 16:28–29; Alma 37:38–47. Nëse ndieni 
nxitje, mund t’ua tregoni këndvështrimet tuaja rreth 
këtyre shembujve atyre të cilëve po u jepni mësim.  
Pyetini ata se çfarë mund të mësojmë nga këto histori.

RINIA
Pika Referimi për Ju

Presidenti Uhtdorf i përshkruan konferencën e për-
gjithshme dhe shkrimet e shenjta si pika referimi 

që na ndihmojnë të shmangim sorollatjen shpirtërore. 
Meditoni mbi pika të tjera shpirtërore referimi që kanë 
ndikuar dhe e kanë udhëzuar jetën tuaj. Shkruajini 
përvojat në ditarin tuaj. Këto citime nga Presidenti 
Tomas S. Monson mund t’ju ndihmojnë:

“Bekimi juaj patriarkal do t’ju udhëheqë përmes 
natës më të errët. Do t’ju udhëheqë përmes rreziqeve 
të jetës. . . . Bekimi juaj nuk duhet të paloset me kujdes 
dhe të ruhet diku. Nuk është që të vihet në kornizë dhe 
të bëhet publik. Përkundrazi, është që ta lexoni. Është 
që ta doni. Është që ta ndiqni.”
“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, Ensign, nëntor 1986, f. 66.

“Ati ynë Qiellor nuk na hodhi në udhëtimin tonë të 
përjetshëm pa na siguruar mjetet nëpërmjet të cilave 
ne mund të merrnim udhëzim nga Ai për të siguruar 
kthimin tonë të sigurt. Po flas për lutjen. Po flas edhe 
për pëshpëritjet nga ai zë i qetë, i ulët.”
“Vrapimi i Jetës”, Liahona, maj 2012, f. 92.
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FËMIJËT
Unë Mund ta Gjej Udhën e Drejtë

Presidenti Uhtdorf thotë se ne kemi nevojë t’i ndje-
kim pikat shpirtërore të referimit sepse ato do të na 

ndihmojnë të zgjedhim të drejtën dhe të afrohemi më 
shumë me Shpëtimtarin. Disa nga këto pika referimi 
janë lutja, shkrimet e shenjta, konferenca e përgjith-
shme dhe revista Liahona.

Me familjen, lexoni një bisedë nga konferenca e 
fundit e përgjithshme. Çfarë sugjeron folësi që të bëjmë 
për të qëndruar në shtegun e duhur? Vendosni synime 
me familjen tuaj që t’i zbatoni ato që mësuat.
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Gjetja e Gëzimit te Puna për 
Historinë Familjare
Studiojeni këtë material plot lutje dhe, si të jetë e përshtatshme, diskutojeni atë 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. Për më tepër informa-
cion, shih te reliefsociety.lds.org.
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Besim, Familje, Ndihmë

Plaku Rasëll M. Nelson, i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve, 

ka dhënë mësim se Shpirti i Eli-
jas është “një shfaqje e Frymës së 
Shenjtë që jep dëshmi për natyrën 
hyjnore të familjes.” 1

Si anëtarë të Kishës së rivendo-
sur të Krishtit, ne kemi përgjegjësi 
besëlidhjeje për të gjetur paraardhë-
sit tanë e t’u sigurojmë ordinancat 
shpëtuese të ungjillit. Ata pa ne 
nuk mund të “bëhen të përsosur” 
(Hebrenjve 11:40), dhe “as ne nuk 
mundemi, pa të vdekurit tanë, të 
bëhemi të përsosur” (DeB 128:15).

Puna për historinë familjare na 
përgatit për bekimet e jetës së për-
jetshme dhe na ndihmon të rrisim 
besimin dhe drejtësinë vetjake. 
Historia familjare është një pjesë 
jetike e misionit të Kishës dhe bën 
të mundur punën e shpëtimit dhe të 
ekzaltimit për të gjithë.

Presidenti Bojd K. Paker, Presi-
dent i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, tha: “Kur bëjmë kërkime 

në gjenealogjitë tona familjare, ne 
kemi interes për më shumë sesa 
thjesht emrat. . . . Interesi ynë i 
kthen zemrat tona tek etërit tanë – 
ne synojmë t’i gjejmë dhe t’i njohim 
e t’u shërbejmë atyre.” 2

Nga Shkrimet e Shenjta
Malakia 4:5–6; 1 Korintasve 

15:29; DeB 124:28–36; 128:15

Nga Historia Jonë
Profeti Jozef Smith dha mësim: 

“Përgjegjësia më e madhe në këtë 
botë që Perëndia ka vendosur mbi 
ne, është që të kërkojmë të vdekurit 
tanë.” 3 Ne mund të shërbejmë si 
mëkëmbës në tempull për paraar-
dhësit tanë të vdekur dhe të kry-
ejmë ordinancat e nevojshme për ta.

Selli Rendëll nga Navuja e Ilino-
isit, së cilës i vdiq i biri 14-vjeçar, 
gjeti ngushëllim të madh te pre-
mtimi i familjeve të përjetshme. Pasi 
i shoqi u pagëzua në emër të të 
birit, ajo u shkroi të afërmve të saj: 

“Sa gjë e lavdishme është që ne . . . 
mund të pagëzohemi për të gjithë 
të vdekurit tanë [paraardhësit] dhe 
t’i ruajmë për aq sa mund të marrim 
ndonjë njohuri për ta”. Pastaj ajo u 
kërkoi të afërmve të saj që t’i dërgo-
nin informacion për paraardhësit 
e tyre duke thënë: “Unë kam për 
synim të bëj atë që mundem për të 
shpëtuar [familjen tonë].” 4
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Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si mund t’i ndihmoj motrat 
për të cilat kujdesem, që të bëjnë 
historinë familjare?

2. A po e mbaj shënim historinë 
time vetjake?


