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Shenjtorë në të  
Gjitha Stinët

Kam kujtime nga fëmijëria të një pjese të botës 
që mund të shërbejnë si një kartolinë me figura 
për stinët e ndryshme të vitit. Çdo muaj që 

kalonte ishte i lavdishëm dhe i mrekullueshëm. Gjatë 
një dite të përsosur dimri, bora e pacenuar mbulonte 
malet dhe rrugët e qytetit. Pranvera solli shira pastrues 
dhe lulëzimin e një jete të veshur me të gjelbër. Qielli i 
qetë i verës shërbente si një tablo e këndshme blu për 
shkëlqimin e diellit të shndritshëm. Dhe vjeshta ma
dhështore e shndërronte natyrën në nuanca të ndrit
shme portokalli, të verdha e të kuqe. Kur isha fëmijë, 
më pëlqente shumë çdo stinë dhe madje edhe sot, më 
pëlqen shumë lloji dhe pashoqshmëria e secilës.

Ne kemi stinë edhe në jetën tonë. Disa janë të 
ngrohta e të kënaqshme. Disa nuk janë. Disa nga 
ditët e jetës sonë janë aq të bukura sa fotografitë në 
një kalendar. Por prapëseprapë, ka ditë dhe rrethana 
që shkaktojnë dhembje zemre dhe mund të sjellin 
në jetën tonë ndjenja të thella dëshpërimi, mërie dhe 
hidhësie.

Jam i sigurt se në një kohë apo një tjetër, të gjithë 
kemi menduar se do të ishte mirë të banonim në një 
vend të mbushur vetëm me ditë stinësh si në fotografitë 
e përsosura dhe t’i shmangnim periudhat e pakënd
shme midis tyre.

Por kjo nuk është e mundur. Dhe as e dëshirueshme.

Teksa shoh në vetë jetën time, është e dukshme që 
shumë prej periudhave të rritjes më të madhe më kanë 
ardhur ndërkohë që kam kaluar përmes stinësh të 
stuhishme.

Ati ynë Qiellor i gjithëditur e dinte se, që fëmijët e  
Tij të rriteshin për t’u bërë qeniet që qenë përcaktuar  
të bëheshin, atyre do t’u duhej të përjetonin stinë fatke
qësish gjatë udhëtimit të tyre në vdekshmëri. Profeti i 
Librit të Mormonit, Lehi, tha se pa kundërshtim, “drej
tësi nuk mund të kishte” (2 Nefi 2:11). Në të vërtetë, 
është hidhësia e jetës që na lejon ta njohim, ta kraha
sojmë dhe ta vlerësojmë ëmbëlsinë e saj (shih DeB 
29:39; Moisiu 6:55).

Presidenti Brigam Jang e shprehu në këtë mënyrë 
këtë: “Të gjitha qeniet inteligjente që janë kurorëzuar 
me kurorë lavdie, pavdekshmërie dhe jete të përjet
shme, duhet të kalojnë përmes çdo prove të rëndë të 
caktuar për t’u kaluar nga qeniet inteligjente, që të ma
rrin lavdinë dhe ekzaltimin e tyre. Njerëzit do të vuajnë 
çdo gjëmë që mund t’u shkaktohet qenieve inteligjente 
. . . që të përgatiten për të gëzuar praninë e Zotit. . . . 
Çdo sprovë dhe përvojë që keni kaluar, është e nevoj
shme për shpëtimin tuaj.” 1

Çështja nuk është nëse do të përjetojmë stinë fatke
qësish, por si do t’i përballojmë stuhitë. Mundësia jonë  
e madhe, gjatë stinëve përherë të ndryshueshme të 
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jetës, është të mbahemi fort pas fjalës besnike të Perën
disë, sepse këshilla e Tij është hartuar jo vetëm që të 
na ndihmojë t’i përballojmë stuhitë e jetës, por edhe që 
të na udhërrëfejë për t’i kaluar. Ati ynë Qiellor na e ka 
dhënë fjalën e Tij nëpërmjet profetëve të Tij – njohurinë 
e çmuar të hartuar për të na udhëhequr përmes sfidave 
të stinëve të vështira drejt gëzimit të papërshkrueshëm 
dhe dritës së shkëlqyeshme të jetës së përjetshme. Është 
një pjesë e rëndësishme e përvojës së jetës sonë që të 
zhvillojmë forcën, guximin dhe integritetin moral për t’u 
mbajtur fort pas së vërtetës dhe drejtësisë, pavarësisht 
shuplakave që mund të përjetojmë.

Ata që kanë hyrë në ujërat e pagëzimit dhe kanë 
marrë dhuratën e Frymës së Shenjtë, i kanë vendosur 
këmbët në shtegun e dishepullimit dhe janë ngarkuar 
që t’i ndjekin me qëndrueshmëri dhe besnikëri gjurmët 
e hapave të Shpëtimtarit tonë.

Shpëtimtari dha mësim se dielli ngrihet “mbi të mirët 
dhe mbi të këqijtë, dhe . . . shi[u] [bie] mbi të drejtët dhe 
të padrejtët” (Mateu 5:45). Ndonjëherë nuk mund ta 
kuptojmë përse ndodhin gjëra të vështira, madje të pa
drejta në jetë. Por si pasues të Krishtit, ne mirëbesojmë 
se nëse “kërko[jmë] me zell, lut[emi] gjithmonë e j[emi] 
besimtarë . . . gjithë gjërat do të punojnë së bashku për 
të mirën t[onë], në qoftë se [ne] ec[im] drejt” (DeB 90:24; 
kursivet shtuar).

Si anëtarë të Kishës së Tij, si shenjtorë, ne shërbejmë 
me gëzim dhe gatishmëri në të gjitha llojet e motit dhe 
në të gjitha stinët. Dhe teksa e bëjmë këtë, zemrat tona 
mbushen me besim të shenjtëruar, shpresë shëruese 
dhe dashuri hyjnore prej qiellit.

Prapëseprapë, do të na duhet të kalojmë nëpër të gjitha 
stinët – edhe të këndshme edhe të dhimbshme. Por pava
rësisht stinës, si pasues të Jezu Krishtit, ne do ta mbështe
sim shpresën tonë tek Ai, teksa ecim drejt dritës së Tij.

Me pak fjalë, ne jemi shenjtorë të Perëndisë, të vendo
sur për të mësuar prej Tij, për ta dashur Atë dhe për t’i 
dashur bashkëqeniet tona. Ne jemi pelegrinë në rrugën 
e bekuar të dishepullimit dhe do të ecim pa lëkundje 
drej synimit tonë hyjnor.

Prandaj, qofshim ne shenjtorë në pranverë, verë, vjesh
 të dhe dimër. Qofshim ne shenjtorë në të gjitha stinët.

SHËNIM
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997),  

f. 261–262.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenca e Parë ka dhënë mësim: “Disa prej predi
kimeve më të mëdha janë dhënë duke kënduar himne” 
(Hymns, f. ix). Teksa diskutoni për këtë mesazh, merrni 
parasysh të këndoni me ata të cilëve u jepni mësim një 
nga këto himne ose një këngë tjetër rreth durimit të 
fatkeqësisë: “Sa i Fortë një Themel” (Himne dhe Këngë 
të Fëmijëve f. 6); “The Lord Is My Shepherd” [“Zoti 
ësht’ Bariu Im”] (nr. 108); ose “Punës Le t’i Vihemi”, 
(Himne dhe Këngë të Fëmijëve f. 10). Nëse ndiheni të 
nxitur, tregoni për një kohë kur një stinë e stuhishme 
në jetën tuaj doli se ishte një bekim.

RINIA
Unë Munda ta Lija  
të Shkonte Pikëllimin Tim
Nga Huan Zhu

Kur miqtë e mi, vëllai Çen dhe e shoqja, u pagë
zuan në lagjen tonë, u gëzova pa masë. Një vit pas 

pagëzimit të tyre, ata u vulosën në tempull dhe i biri që 
kishte ndërruar jetë përpara se të bashkoheshin me Ki
shën, u vulos me ta. Qe e mrekullueshme ta shihje çiftin 
Çen të rritej në ungjill!

Më vonë, vëllai Çen vdiq në një aksident me makinë, 
vitin pasues. Pas aksidentit, vdekja e tij dukej se më 
rrin te përherë në mendje dhe shpesh më përndiqte 
nëpër ëndrra. Zgjohesha në lot dhe pyesja pareshtur: 
“Pse? Pse e lejon Zoti që të ndodhë një tragjedi e këtij 
lloji? Përse një gjë e tillë duhet t’i ndodhte kësaj famil
jeje të bukur?” Një ditë, kur po mundohesha nga këto 
pyetje, mora një manual mësimi dhe lexova këto fjalë 
nga Presidenti Spenser W. Kimball (1895–1985):

“Nëse do ta konsiderojmë vdekshmërinë si tërësinë  
e ekzistencës, atëherë dhembja, hidhërimi, dështimi  
dhe jeta e shkurtër do të ishin një gjëmë. Por nëse e  
shohim jetën si një gjë të përjetshme që shtrihet larg  
në të shkuarën e paralindjes dhe në vazhdim në të ardh
men e përjetshme të pasvdekjes, atëherë të gjitha ngjar
jet mund të vendosen në këndvështrimin e duhur. . . .

A nuk jemi të ekspozuar ndaj tundimeve që të provo
het forca jonë, ndaj sëmundjeve që të mund të më
sojmë durimin, ndaj vdekjes që të mund të bëhemi të 
pavdekshëm e të përlëvduar?” 1
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Në atë çast, vendosa ta lija të shkonte pikëllimin tim 
dhe të shihja drejt së ardhmes së premtuar e të mundur. 
Pashë me sytë e mendjes vëllanë Çen të ribashkuar lum
turisht me familjen e tij. Ajo pamje më solli paqe. E di 
se Ati Qiellor do të na japë urtësinë dhe guximin për t’u 
përballur me fatkeqësitë.
Autori është nga Tajvani.

SHËNIM
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006) f. 15.

FËMIJËT
Shërbimi në të Gjitha Stinët

Presidenti Uhtdorf jep mësim se ne duhet të “shër
bejmë me gëzim dhe gatishmëri në të gjitha llojet 

e motit dhe në të gjitha stinët”. Cilat janë disa mënyra 
me të cilat mund t’iu shërbeni të tjerëve gjatë dimrit? 
Cilat janë disa mënyra me të cilat mund të shërbeni 
gjatë pranverës? Po gjatë verës dhe vjeshtës? Shkruajini 
idetë tuaja për çdo stinë. Ju mund të dëshironi të përpi
qeni për të përdorur një nga idetë tuaja këtë muaj!
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Mbështetja te Vetja
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 informacion, shkoni 
te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë

Mbështetja te vetja është aftësia, 
zotimi dhe përpjekja për të 

siguruar të ardhura për mirëqenien 
shpirtërore dhe materiale të vetes 
dhe të familjeve tona.1

Kur i mësojmë dhe i zbatojmë pa-
rimet e mbështetjes te vetja në shtë-
pitë dhe komunitetet tona, ne kemi 
mundësi të kujdesemi për të varfrit 
e nevojtarët dhe t’i ndihmojmë të 
tjerët të bëhen të mbështetur te  
vetja që të mund t’i durojnë kohët  
e fatkeqësisë.

Ne kemi privilegjin dhe dety-
rën që ta përdorim lirinë tonë të 
zgjedh   jes për t’u mbështetur te vetja 
shpirtërisht dhe materialisht. Duke 
folur për mbështetjen shpirtërore 
te vetja dhe për varësinë tonë nga 
Ati Qiellor, Plaku Robert D. Hejls, i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, 
ka dhënë mësim: “Ne kthehemi në 
besim dhe bëhemi shpirtërisht të 
mbështetur te vetja kur i jetojmë me 
lutje besëlidhjet tona – nëpërmjet 
marrjes së sakramentit denjësisht, të 
qenit të denjë për një rekomandim  
tempulli dhe duke sakrifikuar për  
t’u shërbyer të tjerëve” 2.

Plaku Hejls na këshilloi të bë-
hemi të mbështetur materialisht te 
vetja, “që përfshin shkollim shtesë 
ose profesional pas diplomimit në 
shkollën e mesme, të mësuarit për 
të punuar dhe të kursyerit. Duke e 

shmangur borxhin dhe duke ruajtur 
pará tani, ne përgatitemi për shër-
bim me kohë të plotë në Kishë në 
të ardhmen. Qëllimi i mbështetjes 
materiale dhe shpirtërore te vetja 
është që ta sigurojmë veten shpirtë-
risht dhe materialisht, në mënyrë që 
t’i ndihmojmë dhe të tjerët që janë 
në nevojë.” 3

Nga Shkrimet e Shenjta
Mateu 25:1–13; 1 Timoteut 5:8; 

Alma 34:27–28; Doktrina e Besë-
lidhje 44:6; 58:26–29; 88:118

Nga Historia Jonë
Pasi shenjtorët e ditëve të më-

vonshme u mblodhën në Luginën 
e Solt-Lejkut, që ishte një shkre-
tëtirë e izoluar, Presidenti Brigam 
Jang dëshironte që ata të lulëzonin 
dhe të krijonin shtëpi të përher-
shme. Kjo do të thoshte se shenj-
torët duhej të mësonin aftësi që 
do t’u lejonin atyre të bëheshin 
të mbështetur te vetja. Gjatë kësaj 
përpjekjeje, Presidenti Jang kishte 
mirëbesim të madh tek aftësitë, 
talentet, besnikëria dhe gatishmëria 
e grave dhe i nxiti ato për detyra të 
caktuara të kësaj bote. Ndërkohë 
që detyrat e posaçme të motrave të 
Shoqatës së Ndihmës janë shpesh të 
ndrysh me sot, parimet qëndrojnë të 
pandryshueshme:

Çfarë Mund të Bëj Unë?
1. Si po i ndihmoj motrat për 
të cilat kujdesem që të gjejnë 
zgjidh  je për nevojat e tyre mate-
riale dhe shpirtërore?

2. A po e rris mbështetjen time 
shpirtërore te vetja nëpërmjet 
përgatitjes për sakramentin dhe 
sakrifikimin për të shërbyer?

1. Mësoni ta doni punën dhe 
shman geni përtacinë.

2. Fitoni një shpirt vetësakrifikimi.

3. Pranojeni përgjegjësinë vetjake 
për forcë shpirtërore, shëndet, arsi-
mim, punësim, financa, ushqim dhe 
nevoja të tjera që mbështesin jetën.

4. Lutuni për besim dhe guxim që të 
përballeni me sfidat.

5. Forcojini të tjerët që kanë nevojë 
për ndihmë.4

SHËNIME
1. Shih Manuali 2: Administrimi i Kishës 

(2010), 6.1.1.
2. Robert D. Hejls, “Të Vijmë në Vete: Sakra-

menti, Tempulli dhe Sakrifica e Shërbimit”, 
Liahona dhe Ensign, maj 2012, f. 34.

3. Robert D. Hejls, “Të Vijmë në Vete”, f. 36.
4. Shih Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), f. 51.
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