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Mësojini dhe jetojini këto parime, aftësi 
dhe zakone. Ato të çojnë drejt mbështetjes 

shpirtërore dhe materiale te vetja.
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“Mbështetja te vetja 
është rezultat i punës 
sonë. . . . Përparimi 
ynë i hershëm në këtë 
punë të madhërishme 
varet nga një kuptu-
eshmëri më e thellë 
dhe një zbatim më 
tërësor i parimeve të 
zbuluara hyjnisht të 
mirëqenies.”
THOMAS S. MONSON, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, 
shtator 1986, f. 3–5
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Të dashur Vëllezër dhe Motra:

Zoti ka shpallur: “Është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e 
mi” (DeB 104:15). Kjo zbulesë është një premtim nga Zoti se Ai do 
të sigurojë bekime materiale dhe do ta hapë derën e mbështetjes 
te vetja, e cila është aftësia jonë që t’i sigurojmë nevojat e jetës për 
veten dhe pjesëtarët e familjes sonë.

Kjo broshurë, “Themeli Im”, është përgatitur për t’i ndihmuar 
anëtarët e Kishës që t’i mësojnë dhe t’i vënë në zbatim parimet 
e besimit, arsimimit, të punuarit fort dhe mirëbesimit në Zot. 
Pranimi dhe të jetuarit e këtyre parimeve do t’jua bëjnë të mundur 
më mirë që t’i merrni bekimet materiale të premtuara nga Zoti.

Ne ju ftojmë që t’i studioni me zell dhe t’i zbatoni këto parime, 
dhe t’ua jepni mësim pjesëtarëve të familjes suaj. Ndërsa bëni 
kështu, jeta juaj do të bekohet. Ju do të mësoni se si të veproni 
në shtegun tuaj drejt mbështetjes më të madhe te vetja. Ju do të 
bekoheni me shpresë, paqe dhe përparim më të madh.

Ju lutemi, jini i sigurt se ju jeni një fëmijë i Atit tonë në Qiell. Ai ju 
do dhe nuk do t’ju braktisë asnjëherë. Ai ju njeh dhe është gati t’ju 
zgjatë bekimet shpirtërore dhe materiale të mbështetjes te vetja.

Sinqerisht,

Presidenca e Parë

HYRJE
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 Përsiatni: Pse dëshiron Ati Qiellor që të bëhem i/e mbështetur te vetja? Kur 
bëhemi të mbështetur te vetja, si po bëhemi më shumë si Ai?

 Lexoni: Me grupin, lexojeni letrën nga Presidenca e Parë (në faqen 2) dhe 
pohimin e Presidentit Monson (në të djathtë).

 Diskutoni: Cilat janë premtimet në këto mesazhe? Cila është puna juaj?

 Lexoni: Lexoni Doktrina e Besëlidhjet 29:34 (në të djathtë).

 Diskutoni: Çfarë mësoni nga Doktrina e Besëlidhje 29:34 rreth të shkuarit 
në shkollë, marrjes së një vendi pune ose fillimit të një biznesi? 
Përse është kaq e rëndësishme që ta kuptojmë këtë të vërtetë?

 Lexoni: Themeli Im është një pjesë e rëndësishme e mbledhjeve të gru-
pit për mbështetjen te vetja. Anëtarët e grupit që marrin pjesë 
në mbledhje dhe i mbajnë zotimet e tyre, do të kenë të drejtën 
të marrin një certifikatë nga Kolegji i Biznesit SHDM. Shkoni te 
faqja 29 për t’i shqyrtuar kërkesat për marrjen e një certifikate.

Në parimin 12 te Themeli Im, do të flasim rreth rëndësisë së 
ordinancave të tempullit sepse ato lidhen me mbështetjen 
te vetja. Me familjet tona, ne mund të përgatitemi tani 
për atë mësim. Le ta fillojmë historinë tonë familjare duke 
përdorur broshurën Familja Ime: Histori që na Bashkojnë. Ne 
do t’i forcojmë të gjitha anët e jetës sonë teksa i respektojmë 
besëlidhjet tona dhe ndihmojmë për t’u sjellë bekime 
paraardhësve tanë.

 Familja Ime
  Histori që na Bashkojnë 

“Ne e nxisim veçanërisht rininë dhe të rinjtë 
në moshë madhore beqarë që të përdorin 

për punën në tempull emrat e vetë familjes 
së tyre ose emrat e paraardhësve të anëta-
rëve të lagjes dhe kunjit të tyre. Udhëheqë-
sit e priftërisë duhet të sigurojnë që të rinjtë 

dhe familjet e tyre të mësojnë doktrinën 
e kthimit të zemrave te etërit e tyre dhe 

bekimet e pjesëmarrjes në tempull.”
Letër e Presidencës së Parë, 8 tetor 2012 

10974_101_MyFamBklt.indd   1-2 9/23/14   3:27 PM

“Mbështetja te vetja 
është . . . një element 
thelbësor për mirëqe-
nien tonë shpirtërore 
si edhe materiale. . . . 

‘Shpëtimi nuk mund 
të sigurohet me asnjë 
parim tjetër.’ ”
THOMAS S. MONSON, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, 
shtator 1986, f. 3

“Gjithë gjërat për mua 
janë shpirtërore dhe 
asnjëherë nuk ju kam 
dhënë një ligj që është 
tokësor.”
DOKTRINA E 
BESËLIDHJE 29:34

Porosi për Ndër-
mjetësin e Grupit
Mirëbesojuni 
materialeve.
Ndiqeni skicën.
Administrojeni kohën 
me efektshmëri.

UDHËZIMET E FILLIMIT
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“Dhe është qëllimi im 
për të siguruar për 
shenjtorët e mi.”
DOKTRINA E 
BESËLIDHJE 104:15

USHTRONI BESIM TE JEZU KRISHTI
 Përsiatni: Si do të ndikojë besimi im te Jezu Krishti në mbështetjen time te 

vetja?

 Shikoni: “Exercise Faith in Jesus Christ” [“Ushtroni Besim te Jezu Krishti”] 
(i gjendur në srs. lds. org. Nëse nuk keni të drejtë hyrjeje te materi-
ali filmik, lexojeni skenarin në faqen vijuese.)

 Diskutoni: Çfarë mund të bëni për të ushtruar besim te Jezu Krishti që do 
t’ju ndihmonte të ishit më i/e mbështetur te vetja?

 Lexoni: Lexoni Doktrina e Besëlidhjet 104:15 (në të djathtë).

 Ushtrohuni: Zgjidhni një pohim poshtë dhe lexojani vetes. Mendoni për 
mënyrën se si shkrimi i shenjtë gjen zbatim për ju ndërsa kërkoni 
mbështetje te vetja. Ndajini mendimet tuaja me grupin.

 Ushtrohuni: Shkruani dy mënyra të posaçme në të cilat mund të ushtroni 
besim te Jezu Krishti:

  

 

SHKRIME TË SHENJTA RRETH BESIMIT NË VEPRIM

Për shkak se Danieli nuk ndalonte së luturi, atë e hodhën në një gropë luanësh, por “Perëndia . . . dërgoi engjëllin e tij që 
ka mbyllur gojën e luanëve, . . . dhe nuk u gjet mbi të asnjë lëndim sepse kishte pasur besim te Perëndia i tij”. Danieli 
6:22–23 (Shih edhe vargjet 16–21)

“Çdo gjë është e mundshme për atë që beson. . . . Fëmija mbeti si i vdekur. Por Jezusi e zuri për dore, e ngriti dhe ai u çua 
në këmbë.” Marku 9:23, 26–27 (Shih edhe vargjet 17–22, 24–25)

“Përgjërojuni atij për tufat e fushave tuaja, që ato të mund të shtohen.” Alma 34:25

Zoti i dha Lehit një busull, të quajtur Liahona, për të udhëhequr familjen e tij dhe “ajo punoi për ta sipas besimit të tyre 
në Perëndi. . . . [Kur] ishin përtacë dhe harronin të ushtronin besimin dhe zellin e tyre, . . . ata nuk përparonin në udhëti-
min e tyre.” Alma 37:40–41

“Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit . . . dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë . . . në se unë nuk do t’i hap 
pragjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini.” Mala-
kia 3:10

Gjatë një zie buke, Elija i kërkoi një të veje që t’i jepte vaktin e saj të fundit. Elija i premtoi se, për shkak të besimit të saj, 
Zoti do t’i siguronte asaj ushqim dhe ushqimi i saj nuk do të mbaronte kurrë. Shih 1 Mbretërve 17

“Pra, ai . . . të ka ushqyer me manna [për 40 vjet] . . . me qëllim që ti të kuptosh se njeriu nuk rron vetëm me bukë, por 
rron me çdo fjalë që del nga goja e Zotit.” Ligji i Përtërirë 8:3

USHTRONI BESIM TE 
JEZU KRISHTI1
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 Zotohuni: Gjatë javës, përsiateni pjesën e mbetur të pohimeve dhe shkrime-
ve të shenjta më sipër dhe zotohuni për t’i bërë veprimet vijuese. 
Shenjojini kutitë përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Praktikojeni çdo ditë ushtrimin e besimit te Jezu Krishti.
□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.

USHTRONI BESIM TE JEZU KRISHTI
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin fil-
mik, lexoni këtë skenar në vend të tij.

PLAKU BEDNAR: Ndërmarrja e veprimit 
është ushtrimi i besimit. Fëmijët e Izraelit 
po mbajnë arkën e besëlidhjes. Ata vijnë te 
Lumi Jordan. Premtimi është se ata do të 
kalojnë nga ana tjetër në tokë të thatë. Kur 
ndahet uji? Kur këmbët e tyre lagen. Ata 
ecin nëpër lumë – veprojnë. Fuqia pason – 
uji ndahet.

Ne shpeshherë besojmë: “Në rregull, do ta 
kem këtë kuptueshmëri të përkryer dhe më 
pas do ta shndërroj atë në ato që bëj”. Do 
të sugjeroja që ne kemi mjaftueshëm për 
të filluar nga puna. Ne kemi një ndjesi të 
drejtimit të duhur. Besimi është një parim 
– parimi i veprimit dhe i fuqisë. Besimi 
i vërtetë përqendrohet në dhe te Zoti Jezu 
Krisht dhe gjithnjë të çon drejt veprimit.

(David A. Bednar, “What Must I Do?” 
[Leadership Pattern video, 2014]; Da-
vid A. Bednar, “Seek Learning by Faith” 
[fjalim drejtuar mësuesve të fesë të Sistemit 
Arsimor të Kishës, 3 shkurt 2006], lds. org/ 
media - library)

“Në kapitullin e katër-
mbëdhjetë të Eksodit, 
fëmijët e Izraelit [e 
mallkuan] Moisiun 
ngaqë i çoi ata – në 
dukje në mënyrë të 
palogjikshme – në De-
tin e Kuq [sepse nuk 
kishte rrugëdalje]. Tek-
sa qenë përballë Detit 
të Kuq, me ushtritë e 
faraonit në thembrat e 
tyre, ata nuk mund të 
prisnin . . . të shihnin 
një shteg të ngushtë 
të krijohej ashtu siç 
nuk ishte krijuar kurrë 
më parë. Por ndodhi!”
NEAL A. MAXWELL, 
“On the Straight and 
Narrow Way”, New 
Era, gusht 1971, f. 42
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“Pasi vini re, kjo jetë 
është koha për njerëzit 
që të përgatiten të ta-
kohen me Perëndinë; 
po, vini re, dita e kësaj 
jete është dita për 
njerëzit që të kryejnë 
punët e tyre.”
ALMA 34:32

PËRDORENI KOHËN ME MENÇURI
 Përsiatni: Përse koha është një nga dhuratat më të mëdha të Perëndisë?

 Shikoni: “The Gift of Time” [“Dhurata e Kohës”] (Nuk keni material filmik? 
Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Çfarë mësuat nga motra Benkozi?

 Ushtrohuni: Këtu janë pesë hapa që mund të ndërmerrni çdo ditë për ta përdo-
rur mirë kohën tuaj. Lexojeni çdonjërin. A i bëri këto gjëra motra 
Benkozi?

Filloni nga puna tani. Shkruani në këtë fletore pune ose në 
një fletë të veçantë letre. Bëni hapin 1: Renditini detyrat tuaja për 
të nesërmen. Këto duhet të jenë detyra të rëndësishme për punën 
tuaj, për studimet tuaja, ose për kishën apo shërbimin familjar – 
jo vetëm punët e përditshme të shtëpisë.
Bëni hapat 2 dhe 3.
Nesër, bëni hapat 4 dhe 5.

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojini këta hapa çdo ditë për ta përdorur kohën tuaj 
më me mençuri.

□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni ta ushtroni parimin e mëparshëm të themelit.

❶
RENDITINI 
DETYRAT

Çdo mëngjes, bëni 
një listë me detyra 

për të bërë. Shtojini 
emra të njerëzve që 
duhet t’u shërbeni.

❷
LUTUNI

Lutuni për udhë-
rrëfim. Dëgjoni. 

Zotohuni për të bërë 
më të mirën tuaj.

❸
VENDOSNI 
PËRPARËSI

Numërtojini përpa-
rësitë tuaja më të 

larta. Vini një “1- sh” 
pranë detyrës më 

të rëndësishme, vini 
një “2- sh” pranë 
asaj të radhës e 

kështu me radhë.

❹
VENDOSNI 

SYNIME, 
VEPRONI

Dëgjoni Shpirtin. 
Vendosni synime. 

Punoni fort. Filloni 
me detyrën më 

të rëndësishme e 
vazhdoni deri në 

fund të listës.

❺
RAPORTONI

Çdo natë, raportojini 
Atit Qiellor në lutje. 
Bëni pyetje. Dëgjoni. 
Ndiejeni dashurinë 
e Tij. Pendohuni.

Porosi për Ndër-
mjetësin e Grupit
Kur anëtarët e 
grupit kanë pyetje, 
ndihmojini ata t’i 
gjejnë përgjigjet 
për veten.

PËRDORENI KOHËN 
ME MENÇURI2
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DHURATA E KOHËS
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin fil-
mik, zgjidhini rolet dhe lexojeni këtë skenar.

KOFI: Përshëndetje, motra Benkozi. Si je?

MOTRA BENKOZI: A je mirë, Kofi?

KOFI: O, motra Benkozi. Jam kaq i zënë. 
Duhet të punoj dhe të shërbej e ta ndihmoj 
familjen time . . . dhe pastaj edhe futbolli 
im. Nuk kam kohë!

MOTRA B.: Kofi, ti ke gjithë kohën që 
gjendet.

KOFI: Çfarë?

MOTRA B.: Djali im, Perëndia na ka 
dhënë një dhuratë të madhërishme – kohën 
tonë. Ne me të duhet të bëjmë atë që ka më 
shumë rëndësi.

KOFI: Por si, motra Benkozi? Ti gjithnjë ke 
bërë kaq shumë gjëra. Ia ke dalë mbanë me 
familjen tënde, me biznesin tënd. Ti u ke 
shërbyer e ke bekuar shumë njerëz, si unë. 
Nuk e di se si ia del.

MOTRA B.: Dëshiron vërtet ta dish? Nëse 
do të qëndrosh ulur e të dëgjosh, do të ta 
tregoj sekretin tim.

Çdo mëngjes unë ngrihem përpara lindjes 
së diellit. Vishem dhe laj fytyrën e duart e 
mia.

Lexoj shkrimet e shenjta. Pastaj bëj një listë 
me ato që duhet të bëj atë ditë.

Mendoj se kujt mund t’i shërbej. Lutem për 
të ditur vullnetin e Perëndisë. Dhe dëgjoj.

Ndonjëherë, emrat ose fytyrat e njerëzve më 
vijnë në mendje. I shtoj ata në listën time.

KOFI: A është kjo mënyra se si ti e di 
gjithnjë saktësisht se kush ka nevojë për 
shërbimin tënd?

MOTRA B.: Po, Kofi. Dhe unë lutem për 
forcë e urtësi. Unë lutem që Perëndia ta 
“shenjtërojë kryerjen [time]”. Ajo thuhet te 
2 Nefi 32.

Unë e falënderoj Atë. I premtoj se do të bëj 
më të mirën time. I kërkoj që Ai të bëjë atë 
që unë nuk mundem.

Pastaj e vështroj listën time. Vë një “1- sh” 
pranë gjësë më të rëndësishme, pastaj një 
“2- sh”.

KOFI: Nga i di përparësitë?

MOTRA B.: Unë dëgjoj kur lutem! Pastaj 
shkoj në punë. Vështroj numrin 1 dhe përpi-
qem ta bëj të parin, pastaj numrin 2.

Ndonjëherë gjërat ndryshojnë. Fryma e 
Shenjtë më thotë të bëj diçka tjetër. Ajo 
është gjë e mirë.

Unë punoj shumë fort, por kam paqe. E di 
se Perëndia do të më ndihmojë.

Prandaj, me listën dhe Shpirtin, unë bëj atë 
që ka rëndësi, Kofi.

KOFI: Kjo duket e thjeshtë dhe e vështirë në 
të njëjtën kohë.

MOTRA B.: Ke të drejtë! Kur më në fund 
përgatitem për shtrat, unë lutem. I rapor-
toj Atit Qiellor. I them si shkoi dita. I bëj 
pyetje. E pyes se çfarë mund të bëj më mirë. 
Dëgjoj. Shpesh e ndiej dashurinë e Tij. E di 
se Ai e lartëson atë që unë përpiqem të bëj. 
Më pas kam paqe, Kofi dhe fle.

KOFI: Ajo është gjë e mirë, mama Benkozi. 
Unë e dëshiroj këtë paqe. Dëshiroj ta përdor 
kohën time. Dëshiroj të punoj e të shërbej 
më mirë.

MOTRA B.: Ti do të heqësh dorë nga gjërat 
që nuk kanë rëndësi, Kofi. Do ta përdorësh 
kohën tënde për të bërë atë që ka rëndësi. 
Dhe Perëndia do të jetë me ty nëse zemra 
jote është e drejtë.

KOFI: Faleminderit.

MOTRA B.: Ik tani, djalë i dashur. Ke 
shumë për të bërë!

“Koha është stoku i 
kapitalit që gjendet 
këtu në tokë. . . . Nëse 
përdoret siç duhet, ai 
sjell atë që do ta shto-
jë ngushëllimin, volinë 
dhe kënaqësinë tuaj. 
Le ta marrim parasysh 
këtë e të mos rrimë 
më ulur duarkryq, 
duke e çuar kohën 
dëm.”
BRIGHAM YOUNG, në 
Discourses of Brigham 
Young, përzgj. John A. 
Widtsoe (1954), f. 214
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“Ka një ligj . . . mbi të 
cilin të gjitha bekimet 
bazohen – Dhe kur ne 
fitojmë ndonjë bekim 
nga Perëndia, është 
me anë të bindjes ndaj 
atij ligji mbi të cilin ai 
bazohet.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE 
130:20–21

JINI TË BINDUR
 Përsiatni: Cilat ligjeve duhet t’iu bindem që të bëhem më i/e mbështetur te 

vetja?

 Shikoni: “Obedience Brings Blessings” [“Bindja Sjell Bekime”] (Nuk keni ma-
terial filmik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Bindja ndaj ligjeve dhe parimeve të Perëndisë çon drejt bekimeve 
shpirtërore e materiale. Çfarë përvojash keni pasur që e vërtetoj-
në këtë?

 Lexoni: Doktrina e Besëlidhje 130:20–21; pohim nga Jozef Smithi (në të 
djathtë)

 Ushtrohuni: Vështrojeni tabelën më poshtë. Dallojeni se si bindja ndaj ligjeve të 
posaçme çon drejt bekimeve të posaçme. Jepen disa shembuj.
Tani, merrni pak minuta për të:
 1. Hedhur në letër bekime të posaçme që dëshironi në kërkimin 

për punë, vetëpunësimin apo arsimimin tuaj. Përdorni kolo-
nën e djathtë.

 2. Përdoreni kolonën e majtë për të renditur ligjet të cilave 
mund t’iu bindeni për t’i marrë ato bekime.

 Ushtrohuni: Shkruani dy ose tri mënyra të posaçme në të cilat mund ta rritni 
bindjen tuaj ndaj ligjeve që zgjodhët:

  

 

BINDIUNI QË TË MERRNI

Ligjeve ose parimeve Bekimet

Fjala e Urtësisë (DeB 89) Shëndet më i mirë, dije e madhe

E dhjeta dhe ofertat (Malakia 3:10–12) Bekime materiale dhe shpirtërore, sukses në punën tonë, mbrojtje

Shkoni në punë në orar çdo ditë Punësim i vazhdueshëm dhe zotësi për të krijuar kursime

Hani shëndetshëm dhe bëni ushtrime  
rregullisht

Humbisni më pak ditë pune për shkak të sëmundjes

“Unë e bëra këtë 
rregullin tim: Kur Zoti 
urdhëron, bindu.”
JOSEPH SMITH, në History 
of the Church, 2:170

JINI TË BINDUR3
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“Nëse na pëlqen luksi 
ose madje domos-
doshmëritë më tepër 
sesa na pëlqen bindja, 
do të humbasim 
bekimet që Atij do t’i 
pëlqente të na i jepte.”
SPENCER W. KIMBALL, në 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, red. Edward L. 
Kimball (1982), f. 212

Porosi për Ndër-
mjetësin e Grupit
Nxitini të gjithë që 
të bëjnë e të mbajnë 
zotime të posaçme 
dhe t’u japin mësim 
familjeve të tyre.

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojeni të qenit i/e bindur çdo ditë.
□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

BINDJA SJELL BEKIME
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin filmik, lexojeni këtë skenar.

Ç’premtim i lavdishëm! “Ai që i mban 
urdhërimet e [Perëndisë], merr të vërtetë e 
dritë, derisa të përlëvdohet në të vërtetë dhe 
i di të gjitha gjërat” [DeB 93:28]. . . .

Vëllezërit dhe motrat e mia, prova e madhe 
e kësaj jete është bindja. “Dhe ne do t’i 
provojmë me këtë”, tha Zoti, “për të parë 
nëse ata do t’i bëjnë të gjitha gjërat që Zoti, 
Perëndia i tyre, do t’i urdhërojë” [Abraham 
3:25].

Shpëtimtari shpalli: “Sepse të gjithë ata 
që dëshirojnë të kenë bekim nga dora ime, 
duhet t’i binden ligjit që u caktua për atë 
bekim dhe kushteve të tij, siç u ngritën që 
përpara krijimit të botës” [DeB 132:5].

Nuk ekziston shembull më i shkëlqyer për 
bindjen se ai i Shpëtimtarit tonë: Për të Pali 
vërejti:

“Edhe pse ishte Bir, mësoi të jetë i bindur 
nga ato që pësoi,

dhe, si u bë i përkryer, u bë vepronjësi i 
shpëtimit të amshuar për të gjithë ata që i 
binden” [Hebrenjve 5:8–9].

Shpëtimtari tregoi dashuri të sinqertë për 
Perëndinë duke jetuar jetë të përsosur, duke 

e nderuar misionin e shenjtë që ishte i Tiji. 
Kurrë nuk ishte Ai arrogant. Kurrë nuk 
ishte Ai i fryrë me krenari. Kurrë nuk ishte 
Ai i pabesë. Gjithmonë ishte Ai i përulur. 
Gjithmonë ishte Ai i sinqertë. Gjithmonë 
ishte Ai i bindur. . . .

Kur u përball me agoninë e Gjetsemanit, 
kur Ai duroi dhembje të tillë që “djersa 
iu bë sikur të ishte pika të mëdha gjaku 
që binin në tokë” [Lluka 22:44], Ai dha 
shembullin e Birit të bindur duke thënë: “O 
Atë, po të duash, largoje këtë kupë nga unë! 
Megjithatë mos u bëftë vullneti im, por yti” 
[Lluka 22:42].

Sikurse Shpëtimtari i udhëzoi Apostujt e Tij 
të hershëm, kështu ju udhëzon Ai ju dhe 
mua: “Ti ndiqmë” [Gjoni 21:22]. A jemi të 
gatshëm të bindemi?

Dituria që kërkojmë, përgjigjet për të cilat 
jemi të dëshiruar, dhe forca që dëshirojmë 
sot për të përballuar sfidat e një bote të 
ndërlikuar dhe në ndryshim, mund të jenë 
tonat kur u bindemi me gatishmëri ur-
dhërimeve të Zotit. Po i citoj edhe një herë 
fjalët e Zotit: “Ai që i mban urdhërimet e 
[Perëndisë], merr të vërtetë e dritë, derisa të 
përlëvdohet në të vërtetë dhe i di të gjitha 
gjërat” [DeB 93:28].

Është lutja ime e përulur që të mund të 
bekohemi me shpërblimet e bollshme që 
u premtohen të bindurve. Në emrin e Jezu 
Krishtit, Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, amen.

(Tomas S. Monson, “Bindja Sjell Bekime”, 
Ensign ose Liahona, maj 2013, f. 89, 92)
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ADMINISTROJINI PARATË
 Përsiatni: Përse është administrimi i parave kaq i vështirë – dhe kaq i rëndësi-

shëm?

 Shikoni: “First Things First!” [“Të Parat Gjërat e Para!”] (Nuk keni material 
filmik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Çfarë mësuat nga këta fëmijë? Pse duhet të mbajmë shënim se ku 
shkojnë paratë tona? Pse duhet t’i ruajmë paratë tona?

 Lexoni: Pohim nga Përgatisni Çdo Gjë të Nevojshme; Doktrina e Besëlidhje 
104:78 (në të djathtë)

 Ushtrohuni: Këtu janë katër hapa që mund të ndërmerrni për t’i administruar 
paratë tuaja që të mund t’u shërbeni më mirë të tjerëve. Lexo-
jini këta hapa. Si grup, flisni rreth mënyrës se si mund ta bëni 
zakon këtë.

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojeni administrimin e parave tuaja çdo ditë.
□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

❶
PUNONI FORT  

DHE ME  
ZGJUARSI

Vërtetojani punëdhënësit 
tuaj që ju punoni fort 
çdo ditë. Vërtetojeni 

se jeni i/e vlefshëm/me. 
Jini i/e ndershëm/me.

❷
PAGUAJENI TË 
DHJETËN DHE 

OFERTAT
Kur fitoni para vetja-

ke, së pari paguani të 
dhjetën. Më pas, Perën-
dia mund t’ju bekojë.

❸
SHPENZONI MË  

PAK NGA  
SA FITONI

Vendosni një buxhet. 
Shënojini ato që fitoni 
dhe ato që shpenzoni. 

Shmangeni borxhin. Fito-
ni më shumë. Shpenzoni 

më pak nga sa fitoni.

❹
KRIJONI  

KURSIME  
PËRDITË

Ruani para çdo ditë për 
më shumë paqe e liri.

“Paguani të dhje-
tën dhe ofertat, . . . 
shmangni borxhin, 
. . . përdorni buxhet, 
. . . përcaktoni si të 
pakësoni shpenzimet 
për gjëra jo të rën-
dësishme . . . [dhe] 
disiplinoni veten për 
të jetuar brenda planit 
tuaj buxhetor.”
PËRGATISNI ÇDO 
GJË TË NEVOJSHME: 
FINANCAT E FAMILJES 
(broshurë, 2007), f. 3

“Dhe përsëri, në të 
vërtetë unë ju them, 
lidhur me borxhet 
tuaja – vini re, është 
vullneti im që ju duhet 
t’i paguani të gjitha 
borxhet tuaja.”
DOKTRINA E 
BESËLIDHJE 104:78

Porosi për Ndër-
mjetësin e Grupit
Kërkojini dikujt të 
tregojë se si këto 
parime po e bekojnë 
familjen e tij apo të saj.

ADMINISTROJINI 
PARATË4
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TË PARAT GJËRAT E PARA!
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin fil-
mik, zgjidhini rolet dhe lexojeni këtë skenar.

AMBIENTI: Një djalë dhe një vajzë e vogël, 
të veshur me rroba të rriturish, duke u sjellë 
si prindërit e tyre.

DJALI: Jam në shtëpi, e dashur.

VAJZA: Mirë se erdhe në shtëpi. O, ua sa i 
lodhur që dukesh.

DJALI: Edhe ti. Ti punon fort, apo jo?

VAJZA: Epo na duhet të punojmë, apo jo?

DJALI: Fitova 10 [mijë lekë] sot.

VAJZA: O, çfarë bekimi. Epo, të parat gjë-
rat e para! Le të paguajmë të dhjetën tonë, 
dakord?

DJALI: Por, po sikur të mos kemi mjaftue-
shëm?

VAJZA: Pikërisht atëherë na duhet besim!

DJALI: Në rregull. Pra, çfarë vjen pas 
kësaj?

VAJZA: Epo, do të na duhet të blejmë ush-
qime, të paguajmë udhëtimin me autobus 
e të paguajmë qiranë. Dhe më pas, do të 
ishte bukur po të blinim një karrige. . . .

DJALI: Por nuk mundemi. E shikon? Nuk 
kemi mjaft para.

VAJZA: A mund të marrim ca borxh?

DJALI: Thonë se borxhi është i rrezikshëm. 
Ne nuk duam të futemi në telashe.

VAJZA: Në rregull. Ke të drejtë. Pra, çfarë 
duhet të bëjmë me këto?

DJALI: Le t’i ruajmë! Nuk i dihet kurrë se 
çfarë do të ndodhë.

VAJZA: Kjo duket e drejtë. Por nuk na mbe-
tet asgjë për t’u dëfryer.

DJALI: Ne kemi njëri- tjetrin! Dhe unë do të 
përpiqem të fitoj më shumë.

VAJZA: Unë do të përpiqem të shpenzoj më 
pak!

DJALI: Në atë mënyrë ne mund të jemi të 
lumtur – e të mbështetur te vetja!

VAJZA: E drejtë! Ajo nuk ishte aq e vështirë. 
Pse të rriturit e bëjnë kaq të madhe?

DJALI: O, ti e di. Kështu janë të rriturit!

“Duket se ka një ndjesi 
merite të privilegjeve 
të veçanta në kultu-
rën e sotme. . . . Kur 
ngarkohemi me borxh 
me tepricë, ne e kemi 
. . . vënë veten në 
robëri të vetëdetyruar, 
duke harxhuar gjithë 
kohën, gjithë energji-
në dhe gjithë mjetet 
tona për shlyerjen e 
borxheve tona. . . . 
Është thelbësore që 
ne të . . . hartojmë 
një plan shpenzimesh 
dhe kursimesh – një 
buxhet – dhe të bëjmë 
dallim midis dëshirave 
dhe nevojave.”
ROBERT D. HALES, “Seek 
and Attain the Spiritual 
High Ground in Life” 
(Mbledhje rreth vatrës 
e Sistemit Arsimor të 
Kishës, mars 2009), f. 
6–7; speeches. byu. edu



Week 3
Themeli Im: Parimet, Aftësitë, Zakonet

1212

“Kështu që, Zoti Perën-
di e lejoi njeriun që ai 
të veprojë nga vetja 
e tij . . . [dhe burrat e 
gratë janë të lirë] të 
veprojnë për veten e 
tyre dhe të mos dety-
rohen të veprojnë.”
2 NEFI 2:16, 26

“Mos ji dembel; sepse 
ai që është dembel 
nuk duhet të hajë bu-
kën, as duhet të veshë 
rrobat e punëtorit.”
DOKTRINA E 
BESËLIDHJE 42:42

PUNA: MERRNI PËRGJEGJËSI
 Përsiatni: Pse mendoni se Ati Qiellor dëshiron që ne të marrim përgjegjësi 

vetjake për jetën tonë?

 Shikoni: “Sedrick’s Journey” [“Udhëtimi i Sedrikut”] (Nuk keni material fil-
mik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Si e përdor Sedriku lirinë e tij të zgjedhjes dhe merr përgjegjësi për 
të ardhmen e tij? Çfarë do t’i ndodhte Sedrikut nëse ai do t’ia 
vinte fajin dikujt tjetër për sfidat e tij?

 Lexoni: 2 Nefi 2:16, 26; Doktrina e Besëlidhje 42:42 (në të djathtë)

 Ushtrohuni: Drejtohuni te një anëtar i grupit afër jush. Së bashku lexojeni pohi-
min më poshtë nga Profeti Jozef Smith. Ai përshkruan situatën e 
tij vetjake teksa rritej. Diskutoni për këto pyetje:
• Cila ishte situata e tij materiale?
• Çfarë mësoni rreth mbështetjes te vetja nga fjalët e Profetit?
• Çfarë donte të thoshte Profeti me “punë [e] vazhdueshme”?

 Ushtrohuni: Mendoni për mënyrën se si të merrni përgjegjësi më vetjake për 
mbështetjen tuaj te vetja. Shkruani dy ose tri ndryshime që dë-
shironi të bëni në veprimet apo sjelljet tuaja.

 

 

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojeni marrjen e përgjegjësive çdo ditë.
□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

“Ngaqë gjendja ekonomike e atit tim ishte shumë e kufizuar, ne[ve] na duhej të 
punonim me duart tona, duke u punësuar që të punonim gjatë ditës dhe në 
mënyra të tjera, si të na jepej rasti. Nganjëherë ishim në shtëpi e nganjëherë 
larg saj dhe nëpërmjet punës së vazhdueshme ishim në gjendje të kishim një 
jetesë të mjaftueshme.”

Joseph Smith – Historia 1:55

PUNA: MERRNI 
PËRGJEGJËSI5
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“Perëndia e ka projek-
tuar këtë ekzistencë 
të vdekshme për të 
kërkuar thuajse një 
tendosje të përher-
shme. . . . Me punë 
ne [e] mbajmë dhe 
pasurojmë jetën. . . . 
Puna ngre dhe përsos 
karakterin, krijon 
bukuri dhe është 
instrumenti i shërbimit 
tonë për një tjetër 
dhe për Perëndinë. 
Një jetë e shenjtëruar 
është e mbushur me 
punë, ndonjëherë e 
përsëritur, . . . ndonjë-
herë e pavlerësuar, por 
gjithmonë punë që 
përmirëson, . . . ngre 
[dhe] dëshiron.”
D. TOD KRISTOFERSON, 

“Mendime mbi një 
Jetë të Përkushtuar”, 
Ensign ose Liahona, 
nëntor 2010, f. 17

UDHËTIMI I SEDRIKUT
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin filmik, lexojeni këtë skenar.

SEDRIKU: Emri im është Sedrik Kambe-
zabue. Jetoj në Republikën Demokratike të 
Kongos. Jam anëtar i Kishës SHDM.

Jam misionar dege në fshatin e Kipusangës. 
Duhet të përgatitem për të shkuar në një 
mision të huaj. Në mënyrë që të shkoj në 
një mision, më nevojitet një pasaportë, e 
cila tani kushton 250 dollarë amerikanë.

Për të fituar para, babai im dhe unë blejmë 
banane. Disa fshatra prodhojnë shumë 
banane: Tishabobo, Lusuku dhe Kamanda.

Tishabobo është rreth 14,5 kilometra larg 
prej këtu. Lusuku është 29 kilometra larg. 
Edhe Kamanda është 29 kilometra larg. 
Ne shkojmë atje dhe blejmë banane dhe i 
sjellim prapë këtu për t’i shitur.

Për të shkuar nëpër fshatra ne përdorim 
një biçikletë. Ne mund të marrim katër ose 
gjashtë tufa banane.

Kur shkoj me biçikletë çdo rrugë shkon një 
orë e gjysmë, nëse biçikleta punon dhe unë 
kam fuqi. Kur është mesditë dhe i nxehti 
është shtypës, lëviz ngadalë për shkak të të 
nxehtit dhe diellit.

Mund të bëj dy udhëtime në ditë nëse zgjo-
hem shumë herët në mëngjes. Kjo është një 
mënyrë e mirë për të ndihmuar për pagimin 
e pasaportës sime.

Tani po fitoj para, pak e nga pak, ndaj po 
ruaj edhe për shpenzimet e shkollës edhe të 
misionit. Dhe tani, pas katër vitesh punë, 
kam mjaftueshëm para për pasaportën time, 
plus 70 dollarë të ruajtur.
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“Vëllai i Jaredit e luti 
Zotin, duke thënë: . . . 
[U]në . . . i bëra ma-
unet . . . [dhe] në to 
nuk ka dritë. . . . Dhe 
Zoti . . . tha . . .: Ç’do 
që të bëj . . .? [Dhe 
vëllai i Jaredit] shkriu 
nga një shkëmb gjash-
tëmbëdhjetë gurë të 
vegjël . . . dhe e luti 
përsëri Zotin, duke 
thënë: . . . [U]në e di, 
O Zot, se ti ke të gjithë 
fuqinë. . . . Prandaj, 
preki këta gurë . . . 
që të ndriçojnë në 
errësirë.”
ETHËRI 2:18–19, 
23; 3:1, 4

Porosi për Ndër-
mjetësin e Grupit
Shtojuni gjallëri 
diskutimeve. 
Përfshijeni gjithsecilin.

ZGJIDHINI 
PROBLEMET6

ZGJIDHINI PROBLEMET
 Përsiatni: Pse mendoni se Ati Qiellor na lejon të përballemi me probleme dhe 

sfida?

 Shikoni: “Solve Problems and Make Decisions” [“Zgjidhini Problemet dhe 
Merrni Vendime”] (Nuk keni material filmik? Lexoni faqen vijue-
se.)

 Diskutoni: Çfarë bëri Delja për ta ndihmuar Derrkucin ta zgjidhë problemin e 
tij? (Mendoni rreth mënyrës se si ajo e ndihmoi atë ta shquante 
problemin e vërtetë, të shikonte mundësitë e tij e më pas të ven-
doste e të vepronte.)

 Lexoni: Ethëri 2 dhe 3 (lexoni vetëm pjesët e shkëputura në të djathtë)

 Diskutoni: Çfarë bëri vëllai i Jaredit për ta zgjidhur problemin e tij?

 Ushtrohuni: Më poshtë janë tre hapa që mund të ndërmerrni për t’i zgjidhur 
problemet e çfarëdolloji me lutje e besim. Lexojini dhe diskuto-
jini ata me një anëtar të grupit. Secili prej jush duhet të shquajë 
një problem të posaçëm me të cilin përballet, dhe të kalojë nëpër 
këta hapa.

 Ushtrohuni: Përzgjidhni një problem me të cilin po përballeni si familje, dhe 
shkruajeni këtu:

 

Gjatë javës, punoni për këtë problem me familjen tuaj. Kujtoni, 
mos hiqni dorë! Duhet kohë për t’i zgjidhur problemet e për të 
bërë ndryshime.

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojini hapat për zgjidhjen e problemit për të cilin 
shkruat më sipër.

□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

➊

➋➌
ZGJIDHINI 

PROBLEMET

SHQUANI
Cili është problemi i vërtetë?

Mundësitë e 
Studimit
Cilat janë zgjidhjet e 
mundshme?
Cila është më e mira?

Vendosni dhe 
Veproni
Lutuni për udhërrë-
fim. Vendosni. Pastaj 
veproni me besim. Re-
zultate të mira? Nëse 
jo, provojini përsëri 
hapat 1–3.
Mos hiqni dorë!
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ZGJIDHINI PROBLEMET DHE MERRNI VENDIME
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin fil-
mik, zgjidhini rolet dhe lexojeni këtë skenar.

DERRKUCI: Po vdes urie! Fermeri iku. 
Djali i tij është përtac dhe nuk më jep 
ushqim! Çfarë do të bëj?

DELJA: Derrkuc? Derrkuc! Cili është prob-
lemi?

DERRKUCI: Problemi? Problemi? Është 
afërmendsh, apo jo? Po vdes urie!

DELJA: Hëm. Ky nuk është problemi yt.

DERRKUCI: Ë? Çfarë do të thuash? Jam 
i uritur! Dhe ai fëmijë përtac nuk po e bën 
punën e vet.

DELJA: E drejtë, por ai është problemi i tij. 
Problemi yt është se ku mund të shkosh ti 
për të gjetur ca ushqim?

DERRKUCI: Unë? Të gjej ushqim?

DELJA: Pikërisht. Cilat janë mundësitë e 
tua?

DERRKUCI: Epo, mund të rri këtu e të 
pres!

DELJA: Kjo është një mundësi. Si po shkon 
ajo?

DERRKUCI: Po. . . . Mirë. . . . Nëse dal 
që këtej, ndoshta mund të gjej ushqim në 
pirgun e mbeturinave.

DELJA: Ajo është një tjetër mundësi. E 
vura re se djali e la portën tënde të hapur.

DERRKUCI: Po, por unë as nuk kam dalë 
kurrë jashtë që këtej. Dhe atje mund të mos 
ketë fare ushqim gjithsesi.

DELJA: Epo, është ndofta koha për të ven-
dosur e për të bërë diçka – rri ose lëviz.

DERRKUCI: Në rregull. Është problemi im, 
kështu?

DELJA: Po.

DERRKUCI: Dhe pirgu i mbeturinave është 
mundësia ime më e mirë.

DELJA: Nëse e mendon kështu.

DERRKUCI: Pra, duhet të vendos e të 
veproj.

DELJA: Kështu duket.

DERRKUCI: Dakord. . . . Në rregull. . . . 
Epo, . . . ja ku po shkoj. [Fillon të hajë.] Ej, 
Dele, këto qenkan gjëra të mira.

DELJA: Të lumtë, Derrkuc!

“Ndonjëherë nevojiten 
qasje krijuese në më-
nyrë që t’u përshtaten 
kushteve vendore. Ne 
kemi udhëzime e pa-
rime të përgjithshme, 
por Zoti pret që ne të 
ndihmojmë për zgjidh-
jen e vetë problemeve 
tona. . . . Ne jemi 
qenie njerëzore që 
mendojmë e arsyetoj-
më. Ne kemi zotësinë 
t’i shquajmë nevojat 
tona, të planifikojmë, 
të vendosim synime 
dhe t’i zgjidhim prob-
lemet tona. . . . Tepër 
shpesh njerëzit kapen 
pas ideve, shpikjeve 
dhe qasjeve drejt jetës 
që nuk do të funksio-
nojnë. Qasja krijuese 
është një qasje e disi-
plinuar për të përmbu-
shur nevojat e jetës.”
ROBERT D. HALES, “Every 
Good Gift”, New Era, 
gusht 1983, f. 8–9
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“Dhe Zoti e quajti po-
pullin e tij Sion, ngaqë 
ata ishin të një zemre 
dhe të një mendjeje 
dhe banuan në drej-
tësi; dhe nuk kishte të 
varfër mes tyre.”
MOISIU 7:18

BËHUNI NJË, PUNONI SË BASHKU
 Përsiatni: Çfarë do të thotë të “jesh një”? Çfarë lidhje ka kjo me të bërit i/e 

mbështetur te vetja?

 Shikoni: “In the Lord’s Way” [“Në Mënyrën e Zotit”] (Nuk keni material 
filmik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Çfarë ju mëson ky mesazh rreth shërbimit dhe të ndihmuarit e 
njëri- tjetrit?

 Lexoni: Moisiu 7:18; Doktrina e Besëlidhje 104:15–17 (në të djathtë)

 Ushtrohuni: Bëjeni veprimtarinë vijuese:
 1. Në mënyrë të pavarur, mendoni qetësisht rreth talenteve, 

kontakteve ose burimeve të tjera që keni. Si mund t’i ndih-
mojnë dhuratat tuaja pjesëtarët e tjerë të grupit që të bëhen 
më të mbështetur te vetja? Shkruajini idetë tuaja:

 

 2. Si grup, ndajini me njëri- tjetrin talentet, kontaktet ose buri-
met e tjera që renditët. Shkruajini kontaktet ose burimet që 
kanë të tjerët, të cilat mund t’ju ndihmojnë.

  

 

 3. Tani, renditini më poshtë burimet e gjendura në një qendër të 
Kishës për mbështetjen te vetja, përfshirë këshilluesit, kom-
pjuterët e kështu me radhë. Pse ju nevojiten?

 

 4. Çfarë burimesh keni që mund t’ju ndihmojnë ju dhe të tjerët 
të bëheni më të mbështetur te vetja?

 

 5. Si do t’i ndihmoni të tjerët në shtegun e tyre drejt mbësh-
tetjes te vetja?

 

 6. Si mund ta përdorni ndihmën nga të tjerët në shtegun tuaj?

 

“Dhe është qëllimi im 
për të siguruar për 
shenjtorët e mi, sepse 
gjithë gjërat janë të 
miat. Por duhet të 
bëhet sipas mënyrës 
sime; dhe vini re kjo 
është mënyra që unë, 
Zoti, kam shpallur 
për të siguruar për 
shenjtorët e mi, që të 
varfërit do të lartë-
sohen, në atë që të 
pasurit do të përulen. 
Sepse toka është plot 
dhe ka mjaft edhe për 
të kursyer.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE 
104:15–17

BËHUNI NJË, PUNONI 
SË BASHKU7
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 Lexoni: Për t’u ushtruar me të bërit një, ju mund të bëni sa vijon:
• Ndihmojeni familjen tuaj të rritet në unitet dhe të punojë së 

bashku.
• Flisni me anëtarët në lagjen tuaj që janë të mbështetur te vet-

ja. Pyetini se cilët njerëz apo burime i ndihmuan ata. Pyetini 
nëse do t’ju këshillojnë juve!

• Shkoni në tri vende në komunitetin tuaj që kanë burime për 
t’ju ndihmuar të bëheni më të mbështetur te vetja. Hidhini 
në letër shërbimet që ata sigurojnë. Filloni t’i përdorni ato!

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojeni të punuarin me të tjerët (punoni me familjen, 
anëtarët e lagjes dhe burimet e komunitetit tuaj sikurse 
renditen më sipër).

□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

NË MËNYRËN E ZOTIT
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin filmik, lexojeni këtë skenar.

PRESIDENTI AJRING: Parimet në the-
melin e programit të Kishës për mirëqenien 
janë jo vetëm për një kohë apo një vend. 
Ato janë për të gjitha kohët e për të gjitha 
vendet. . . .

Mënyra se si duhet bërë ajo, është e qartë. 
Ata që kanë grumbulluar më shumë, duhet 
ta përulin veten për t’i ndihmuar njerëzit 
nevojtarë.

Ata që kanë bollëk, duhet të sakrifikojnë 
vullnetarisht një pjesë të rehatisë, kohës, af-
tësive dhe burimeve të tyre për të lehtësuar 
vuajtjen e njerëzve nevojtarë. Dhe ndihma 
duhet dhënë në një mënyrë që e rrit fuqinë e 
marrësve për t’u kujdesur për veten e tyre [e 
më pas të kujdesen për të tjerët].

Nëse bëhet kështu, në mënyrën e Zotit, 
diçka mbresëlënëse mund të ndodhë. Edhe 
dhënësi, edhe marrësi bekohet.

(Henri B. Ajring, fjalim i mbajtur në 
përkushtimin e Qendrës së Shërbimeve për 
Mirëqenien Sugarhouse në Juta, qershor 
2011, lds. org; fjalët në kllapa u shtuan nga 
Presidenti Ajring në një intervistë në mars 
të vitit 2014)

PRESIDENTI UHTDORF: Vëllezër e motra, 
secili prej nesh ka një përgjegjësi prej besë-
lidhjeve që të jetë i ndjeshëm ndaj nevojave 
të të tjerëve dhe të shërbejë ashtu si bëri 
Shpëtimtari – për të ndihmuar, bekuar dhe 
ngritur moralisht ata që janë rreth nesh.

Shpesh, përgjigjja ndaj lutjes sonë nuk 
vjen kur jemi në gjunjë, por ndërsa jemi në 
këmbë, duke i shërbyer Zotit dhe duke u 
shërbyer atyre që janë rreth nesh. Veprimet 
vetëmohuese të shërbimit dhe përkushtimit 
kullojnë shpirtrat tanë, i heqin luspat nga 
sytë tanë shpirtërorë dhe hapin pragjet e 
qiellit. Duke u bërë përgjigjja për lutjen e 
një tjetri, ne shpesh gjejmë përgjigjen për 
lutjen tonë.

(Diter F. Uhtdorf, “Duke Pritur në Rrugën 
për Damask”, Ensign ose Liahona, maj 
2011, f. 76)

“Kur punojmë së bash-
ku në mënyrë bashkë-
punuese, . . . ne mund 
të arrijmë çfarëdo 
gjëje. Kur bëjmë 
kështu, ne e shfarosim 
dobësinë e një njeriu 
që qëndron i vetëm, 
dhe e zëvendësojmë 
me forcën e shumë 
njerëzve që shërbejnë 
së bashku.”
THOMAS S. MONSON, 

“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values”, 
Ensign, maj 1999, f. 118



Week 3
Themeli Im: Parimet, Aftësitë, Zakonet

1818

“Unë do të të them në 
mendjen tënde dhe në 
zemrën tënde, me anë 
të Frymës së Shenjtë, 
që do të vijë mbi ty 
dhe që do të banojë 
në zemrën tënde.”
DOKTRINA E 
BESËLIDHJE 8:2

BËNI KËRKESA DHE DËGJONI
 Përsiatni: A keni pasur një përvojë kur Ati Qielloi u është përgjigjur lutjeve 

tuaja për një vend pune, biznesin tuaj apo arsimimin tuaj?

 Shikoni: “Creating Lift” [“Krijimi i Forcës Ngritëse”] (Nuk keni material fil-
mik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Si thotë Presidenti Uhtdorf se mund ta ngremë veten nga shqetë-
simet tokësore? A ka kohë kur ne nuk i dallojmë përgjigjet ndaj 
lutjeve tona? A është dëgjimi një pjesë thelbësore e lutjes?

 Lexoni: Doktrina e Besëlidhje 8:2; Citimi i Plakut Nelson (në të djathtë)

 Diskutoni: Si grup diskutoni për këto pyetje: Pse është të dëgjuarit një aftësi 
thelbësore? Si mund të na ndihmojë në punën tonë të dëgjuarit 
me kujdes?

 Ushtrohuni: Bëjeni këtë veprimtari që të mësoni t’i përmirësoni aftësitë tuaja 
dëgjimore:
• Si grup, lexojini hapat më poshtë dhe diskutojini shkurti-

misht ata.
• Kërkojini njërit ose dy anëtarëve të grupit t’u tregojnë të 

tjerëve rreth një sfide apo pyetjeje që ata kanë. Çdokush tjetër 
duhet të përpiqet të dëgjojë, duke i ndjekur këta hapa.

• Pyetini anëtarët e grupit që folën, se si u ndien kur grupi u 
përpoq vërtet të dëgjonte.

❶ KINI MENDJEN
• Përqendrohuni te fjalët e folësit 

dhe te gjuha e tij e trupit.
• Mos e ndërpritni. 

➋ VLERËSOJENI
• Vështrojeni folësin.
• Përdorni fjalë të shkurtra si “po” 

ose “mirë”.
• Falënderojeni folësin. 

➌ SHQYRTONI
• Thoni: “Pra, ju po thoni. . . .”
• Dhe pastaj përsëritni atë që 

dëgjuat. 

➍ PYETNI
• Pyetni: “A e kuptova?”
• Prisni një përgjigje dhe dëgjojeni. 

“Shpirti juaj do të 
bekohet teksa mësoni 
të dëgjoni, më pas tek 
dëgjoni për të mësuar 
nga fëmijët, prindërit, 
shokët, fqinjët dhe 
udhëheqësit e Kishës, 
gjithçka prej të cilave 
do ta zgjerojë aftësinë 
për të dëgjuar këshilla 
nga lart.”
RUSSELL M. NELSON, 

“Listen to Learn”, Ensign, 
maj 1991, f. 24

BËNI KËRKESA 
DHE DËGJONI8
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“Ati ynë Qiellor i dëgjon 
lutjet e fëmijëve të Tij 
nëpër tokë, që luten 
për ushqim për të 
ngrënë, për rroba për 
të mbuluar trupat e 
tyre dhe për dinjitetin 
që do të rridhte nga të 
qenët në gjendje për 
të siguruar për vete.”
HENRI B. AJRING, 

“Mundësi për të Bërë 
Mirë”, Ensign ose 
Liahona, maj 2011, f. 22

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojini hapat drejt të dëgjuarit më të mirë me familjen 
tuaj:
◼ Kërkojini një pjesëtari/eje të familjes të tregojë një sfidë 

apo pyetje me të cilën ai apo ajo po përballet.
◼ Ushtrojini hapat e të dëgjuarit ndërsa e dëgjoni këtë 

sfidë.
□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

KRIJIMI I FORCËS NGRITËSE
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin filmik, lexojeni këtë skenar.

PRESIDENTI UHTDORF: Me qëllim që 
një aeroplan të ngrihet nga toka duhet 
krijuar një forcë ngritëse. Në aerodinami-
kë, forca ngritëse krijohet kur ajri kalon te 
krahët e një aeroplani në mënyrë të tillë 
që trysnia nga poshtë krahëve të jetë më e 
madhe se trysnia sipër krahëve. Kur forca 
ngritëse e tejkalon tërheqjen poshtë të gra-
vitetit, aeroplani ngrihet nga toka dhe arrin 
të fluturojë.

Në një mënyrë të ngjashme, ne mund ta kri-
jojmë forcën ngritëse në jetën tonë shpirtëro-
re. Kur forca që na shtyn drejt qiellit, është 
më e madhe sesa tundimet dhe ankthi që 
na tërheqin poshtë, ne mund të ngjitemi 
dhe të fluturojmë në mbretërinë e Shpirtit.

Edhe pse ka shumë parime të ungjillit që na 
ndihmojnë të arrijmë forcën ngritëse, do të 
më pëlqente të përqendrohesha te njëra në 
veçanti.

[Lutja!]

Lutja është një nga parimet e ungjillit që 
siguron forcë ngritëse. Lutja ka fuqinë të na 
ngrejë nga [shqetësimet tona tokësore. Lutja 
mund] të na ngrejë përmes reve të dësh-
përimit [ose] errësirës për te një horizont i 
ndritshëm e i kthjellët.

Një nga bekimet e privilegjet dhe mundësitë 
më të mëdha që kemi si fëmijë të Atit tonë 
Qiellor, është se ne mund të komunikojmë 
me Të [nëpërmjet lutjes]. Mund t’i flasim 
Atij për përvojat tona jetësore, sfidat dhe 
bekimet. Ne mund ta dëgjojmë e të marrim 
udhërrëfim qiellor nga Shpirti i Shenjtë [në 
çdo kohë e në çdo vend].

(Dieter F. Uchtdorf, “Prayer and the Blue 
Horizon”, Ensign ose Liahona, qershor 
2009, f. 5–6; fjalët në kllapa u shtuan nga 
Presidenti Uhtdorf në një intervistë në mars 
të vitit 2014)

“Ne duhet të kërkojmë 
ndihmë nga Ati ynë 
Qiellor dhe të kër-
kojmë forcë përmes 
Shlyerjes së Birit të Tij, 
Jezu Krishtit. Në të dyja, 
si në gjërat materiale, 
ashtu dhe ato shpir-
tërore, marrja e kësaj 
ndihme hyjnore na 
mundëson të bëhemi 
kujdestarë të matur 
për vete dhe për të 
tjerë.”
ROBERT D. HEJLS, “Të 
Bëhemi Kujdestarë të 
Matur, Materialisht dhe 
Shpirtërisht”, Ensign ose 
Liahona, maj 2009, f. 8
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NGULMONI
 Përsiatni: Si mësojmë ne të vazhdojmë së punuari me një detyrë derisa të 

mbarojë?

 Shikoni: “Only a Stonecutter” [“Vetëm një Gurgdhendës”] (Nuk keni materi-
al filmik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Si mësojmë ne të vazhdojmë pa u ndalur edhe kur është e vështirë? 
Si ndikon mirëbesimi te Zoti në zotësinë tonë për të ngulmuar?

 Lexoni: Pohim nga Presidenti Faust; Hebrenjve 12:1; Doktrina e Besëlidhje 
58:4 (në të djathtë)

 Ushtrohuni: Punoni së bashku që ta mësoni këtë model për të ngulmuar e për t’i 
kapërcyer sfidat:
• Si grup, lexojeni çdo hap në modelin më poshtë.
• Drejtojuni dikujt në grup. Pyeteni njëri- tjetrin nëse keni 

ndonjë punë apo detyrë përballja me të cilën është shumë e 
vështirë.

• Ndihmojeni njëri- tjetrin të kalojë nëpër katër hapat më posh-
të, duke folur rreth punës apo detyrës së vështirë.

• Zotohuni para njëri- tjetrit që do të ngulmoni – që do të vazh-
doni pa u ndalur derisa puna apo detyra të bëhet mirë.

➊
MBANI NJË 

QËNDRIM POZITIV
Renditini beki-
met tuaja.

➋
MBANI MEND QË TË 
PUNONI SË BASHKU

Kërkojuni ndihmë 
miqve, bashkëmosha-
tarëve, anëtarëve të 
grupit dhe të tjerëve.

➌
ZËVENDËSOJENI 

FRIKËN ME BESIM
Shmangeni dyshimin. 
Kujtoni se Zoti e ka të 
gjithë fuqinë. Bëjini 
thirrje Atij dhe pra-
nojeni vullnetin e Tij.

➍
LËVIZNI PËRPARA ME 

DURIM E GUXIM
Kurrë, kurrë, kurrë 
mos hiqni dorë; du-
roni me besim.

“Mos bini pre e tundimit që i zuri në grackë Lamanin dhe Lemuelin. Kur ata morën atë ngarkim të hatashëm për 
të marrë fletët e Labanit, anali tregon se ata murmuritën, duke thënë se ajo që ishin urdhëruar të bënin, ishte 
diçka e vështirë. Dhe ata e humbën mundësinë e tyre dhe shpërblimin e tyre. Përkundrazi, le të jetë qëndrimi 
juaj ai i vëllait të tyre, Nefit: ‘Unë do të shkoj dhe do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar’ (shih 1 Nefi 3:5–7).”

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson (2011), f. 54

“Ngulmimi tregohet me 
vepra nga ata që . . . 
nuk heqin dorë edhe 
kur të tjerët thonë: 

‘Kjo nuk mund të 
bëhet’.”
JAMES E. FAUST, 

“Perseverance”, 
Ensign ose Liahona, 

maj 2005, f. 51

“Le të rendim me du-
rim në udhën që është 
përpara nesh.”
HEBRENJVE 12:1

“Pas shumë mundi-
mesh vijnë bekimet.”
DOKTRINA E 
BESËLIDHJE 58:4

NGULMONI9
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 Ushtrohuni: Përzgjidhni një sfidë me të cilën po përballet familja juaj. Përdoreni 
modelin e mësipërm dhe shquani dy ose tri mënyra në të cilat 
mund të lëvizni përpara me besim, duke mirëbesuar se Perëndia 
do të sigurojë:

  

 

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojeni ngulmimin në mënyrat të cilat i shquat më 
sipër.

□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

VETËM NJË GURGDHENDËS
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin filmik, lexojeni këtë skenar.

PLAKU HOLLAND: Xhon R. Mojli ishte 
një pionier nga Anglia i cili kaloi në Shtetet 
e Bashkuara duke shtyrë një karrocë dore. 
Ai u vendos në Alpine, Juta, rreth 35 kilo-
metra nga Tempulli i Solt- Lejkut.

Brigam Jangu e thërriti vëllanë Mojli që të 
ishte kryeinspektori i një guroreje gjatë ndër-
timit të Tempullit të Solt- Lejkut.

Për ta bërë të sigurt që të ishte gjithnjë në 
punë në orën 08:00 të mëngjesit çdo të hënë, 
vëllai Mojli fillonte të ecte për 35 kilometra 
rreth orës 02:00 të mëngjesit. Ai e mbaron-
te punën në orën 05:00 pasdite të premten 
dhe pastaj fillonte të ecte për në shtëpi duke 
mbërritur atje pak para mesnate. Çdo javë, 
ai e përsëriste atë program për afro 20 vjet 
gjatë ndërtimit të tempullit.

Një herë, kur ishte në shtëpi në fundjavë, 
një prej lopëve të tij u turr gjatë mjeljes dhe 
e goditi vëllanë Mojli në këmbë, duke ia 
thyer kockën pikërisht poshtë gjurit.

Ata nuk kishin ndihmë të mirë mjekësore 
në fermë, prandaj familja dhe miqtë e tij ia 
hoqën menteshat një dere dhe e lidhën me 
rrip në atë tryezë operimi të sajuar. Pastaj 
ata morën sharrën e drurëve që po e për-
dornin për të prerë degët nga një pemë aty 
pranë dhe ia prenë këmbën disa centimetra 
poshtë gjurit.

Kur këmba filloi të shërohej, vëllai Mojli 
mori një copë druri dhe gdhendi një këmbë 
artificiale. Fillimisht ai eci nëpër shtëpi. 
Pastaj ai eci rrotull oborrit. Më në fund ai 
guxoi të dilte jashtë pronës së tij.

Kur ndjeu se mund ta duronte dhembjen, e 
lidhi me rrip këmbën e tij të drunjtë, eci për 
35 kilometra drejt Tempullit të Solt- Lejkut, 
u ngjit në skelë dhe me një daltë në dorë 
formoi me çekiç shpalljen “Shenjtëri Zotit”.

(Shih edhe Jeffrey R. Holland, “As Doves 
to Our Windows”, Ensign, maj 2000, f. 
76–77.)

“Përgjegjësia jonë 
është të ngrihemi nga 
të menduarit ngushtë 
për te vetëzotësia, 
nga dështimi tek 
arritja. Detyra jonë 
është të bëhemi vetja 
jonë më e mirë. Një 
prej dhuratave më 
të madhërishme të 
Perëndisë është gëzimi 
i të provuarit përsëri, 
sepse asnjë dështim 
kurrë nuk ka pse të 
jetë përfundimtar.”
THOMAS S. MONSON, 

“The Will Within”, Ensign, 
maj 1987, f. 68
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Porosi për Udhëhe-
qësin e Grupit
Ndihmojeni çdonjërin 
që të përqendrohet 
te veprimi – jo 
vetëm tek e folura.

TREGONI INTEGRITET MORAL
 Përsiatni: Përse ndieni se Zoti i do ata me “integritet të zemrës”? (Shih Dok-

trina e Besëlidhje 124:15.)

 Shikoni: “What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?” [“Çfarë do të 
Japë Njeriu si Shkëmbim të Shpirtit të Vet?”] (Nuk keni material 
filmik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Çfarë do të thotë të kesh integritet moral? Cilat janë disa mënyra 
të vogla në të cilat njerëzit japin shpirtrat e vet për të marrë gjëra 
në këtë jetë?

 Lexoni: Nenet e Besimit 1:13; Mosia 4:28; Jobit 27:5 (në të djathtë)

 Ushtrohuni: Në mënyrë të pavarur, vlerësojeni veten në fushat e mëposhtme.

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kuti-
të përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojeni të treguarin e integritetit moral çdo ditë.
□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim.
□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

Vini një numër përpara çdo pike për të treguar sa shpesh veproni në këtë mënyrë.  
1 = kurrë, 2 = nganjëherë, 3 = shpesh, 4 = pothuajse gjithnjë, 5 = gjithnjë
 ___1. I mbaj të gjitha premtimet, zotimet dhe besëlidhjet e mia.
 ___2. Jam tërësisht i vërtetë në gjërat që them dhe në shënimet që mbaj.
 ___3. Nuk e teproj që t’i bëj gjërat të duken më të mira seç janë.
 ___4. E kthej çdo gjë që marr hua, dhe nuk marr gjëra që nuk më përkasin.
 ___5. Jam tërësisht besnik ndaj bashkëshortit/es tim/sime në fjalët dhe veprimet e 

mia.
 ___6. Nuk mashtroj kurrë, edhe kur e di që nuk do kapem me presh në duar.
 ___7. Kur gjej diçka që nuk është e imja, ia kthej të zotit.
 ___8. Gjithmonë i kthej paratë që marr hua, përfshirë huamarrjen nga FQA- ja e 

Kishës.

TREGONI  
INTEGRITET MORAL

“Ne besojmë në qenien 
të ndershëm.”
NENET E BESIMIT 1:13

“Dhe unë do të doja që 
ju të mbanit mend se 
kushdo mes jush, që 
merr hua nga fqinji 
i tij duhet t’ia kthejë 
gjënë që ai ka marrë 
hua, sipas asaj që bini 
dakort, përndryshe 
do të bëni mëkat; dhe 
ndoshta do të shkak-
toni që fqinji të bëjë 
mëkat gjithashtu.”
MOSIA 4:28

“Deri në regëtimat e 
fundit nuk do të heq 
dorë nga ndershmëria 
ime.”
JOBIT 27:5

10
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ÇFARË DO TË JAPË NJERIU SI SHKËMBIM TË SHPIRTIT TË VET?
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin filmik, lexojeni këtë skenar.

PLAKU ROBERT C. GEI: Shpëtimtari 
një herë u bëri dishepujve të Tij pyetjen në 
vijim: “Çfarë do të japë njeriu si shkëmbim 
të shpirtit të vet?”

Kjo është një pyetje që im atë më mësoi ta 
mendoja me maturi vite më parë. Ndërsa po 
rritesha, prindërit e mi më caktuan punë të 
përditshme përreth shtëpisë dhe më pagu-
anin një shumë të vogël të hollash për atë 
punë. Shpesh ato para, pak më shumë se 50 
qindarka në javë, i përdorja për të shkuar në 
kinema. Atëherë një biletë filmi kushtonte 
25 qindarka për një 11- vjeçar. Më mbe-
teshin 25 qindarka për t’u shpenzuar me 
ëmbëlsira, që kushtonin 5 qindarka copa. 
Një film me pesë ëmbëlsira! Më mirë se kaq 
nuk bëhej.

Çdo gjë shkoi mirë derisa mbusha 12 vjeç. 
Një pasdite duke qëndruar në radhë, mora 
vesh se çmimi i biletës për një 12- vjeçar 
ishte 35 qindarka dhe kjo do të thoshte dy 
ëmbëlsira më pak. Jo shumë i përgatitur për 
ta bërë atë sakrificë, unë arsyetova me vete: 
“Ti dukesh njëlloj si një javë më parë”. Më 
pas hipa lart dhe kërkova një biletë 25 qin-
darkëshe. Sportelisti nuk më pa fare me sy 
hetues dhe unë bleva pesë ëmbëlsirat e mia 
të zakonshme në vend që të blija tri.

Më vonë, i ngazëllyer nga arritja ime, 
nxitova në shtëpi për t’i treguar tim eti 
për suksesin tim të madh. Kur po i tregoja 
hollësitë, ai nuk tha asgjë. Kur mbarova, ai 
thjesht më pa dhe tha: “Bir, a do të shisje 
shpirtin për një monedhë pesëqindarkë-
she?” Fjalët e tij më therën në zemrën time 
12- vjeçare. Është një mësim që nuk e kam 
harruar kurrë.

(Robert C. Gei, “Çfarë do të Japë Njeriu si 
Shkëmbim të Shpirtit të Vet?” Ensign ose 
Liahona, nëntor 2012, f. 34).

“Integritet moral do të 
thotë të bëjmë gjith-
monë atë që është e 
drejtë dhe e mirë, pa-
varësisht pasojave të 
drejtpërdrejta. Do të 
thotë të jemi të drejtë 
nga vetë thellësia e 
shpirtit tonë, jo vetëm 
në veprimet tona por, 
më e rëndësishmja, në 
mendimet tona dhe 
në zemrën tonë. . . . 
Pak gënjeshtra, pak 
mashtrim ose marrja e 
një përfitimi të vogël 
të padrejtë, nuk janë 
të pranueshme për 
Zotin. . . . Shpërblimi 
i përkryer i integritetit 
moral është shoqërimi 
i vazhdueshëm i Fry-
mës së Shenjtë, . . . [i 
cili] do të na udhërrë-
fejë në gjithçka bëjmë.”
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

“Personal Integrity”, 
Ensign, maj 1990, 
f. 30–33



Week 3
Themeli Im: Parimet, Aftësitë, Zakonet

2424

SYNONI TË MËSUARIN DHE ARSIMIMIN
 Përsiatni: Profetët kanë thënë se arsimimi është çelësi drejt mundësisë. Çfarë 

provash keni parë se kjo është e vërtetë?

 Shikoni: “The Glory of God Is Intelligence” [“Lavdia e Perëndisë Është Inteli-
gjencë”] (Nuk keni material filmik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Pse Aleksandri beson se të mësuarit gjatë gjithë jetës është i rëndësi-
shëm? Çfarë mendon Imelda rreth arsimimit dhe studimit serioz? 
Si mund ta ndihmojë atë një huamarrje nga FQA- ja? A ishte kjo 
një arsye e mirë për të hyrë në borxh?

 Lexoni: Doktrina e Besëlidhje 88:118–119; Manuali 2, 6.1.1 (në të djathtë)

 Ushtrohuni: Ne mund të vazhdojmë të mësojmë gjatë gjithë jetës sonë. Në 
kutinë më poshtë, shkruani diçka që e mësuat kohët e fundit nga 
secili prej këtyre burimeve të të mësuarit.

 Diskutoni: Si mund të vazhdoni të mësoni e të rriteni çdo ditë?

BURIMET E TË 
MËSUARIT

DIÇKA QË E MËSOVA KOHËT E 
FUNDIT NGA KËTO BURIME

Njerëzit rrotull meje, udhë-
heqësit e mi

Përvojat jetësore

Librat dhe materialet 
audio- pamore

Klasa/mësuesit

Shkrimet e shenjta, tempu-
lli, Fryma e Shenjtë

“Kërkoni me zell dhe i 
mësoni njëri- tjetrit fja-
lë urtësie; po, kërkoni 
nga librat më të mirë 
fjalët e urtësisë; kër-
koni të mësoni, madje 
me anë të studimit 
dhe gjithashtu me anë 
të besimit. . . . Ngrini 
një shtëpi . . . mësimi.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE 
88:118–119

“[Anëtarët e Kishës] 
duhet të përmirësohen 
në aftësitë e tyre për 
të lexuar, për të shkru-
ar dhe për të bërë 
llogaritje matematiko-
re bazë. Ata duhet të 
marrin sa më shumë 
arsim që të munden, 
përfshirë shkollim 
të përgjithshëm ose 
teknik atje ku është e 
mundur.”
MANUALI 2, 6.1.1

SYNONI TË MËSUARIN 
DHE ARSIMIMIN11
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 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Kërkoni mundësi për të mësuar dhe shkruajeni atë që më-
soni.

□ Jepini mësim familjes suaj rreth burimeve të ndryshme të 
të mësuarit për gjithë jetën. Merrni parasysh mënyra në të 
cilat familja juaj do të merrte më tepër arsimim – si për të 
rriturit ashtu edhe për fëmijët.

□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

LAVDIA E PERËNDISË ËSHTË INTELIGJENCË
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin fil-
mik, zgjidhini rolet dhe lexojeni këtë skenar.

TREGIMTARI: Aleksandri është një burrë 
nga Peruja që ia përkushton jetën e tij të 
mësuarit dhe mësimdhënies. Ai tregoi sa 
vijon:

ALEKSANDRI: Kur isha i ri, babai im 
na mësoi të studionim dhe ta vlerësonim 
arsimimin.

Ka dy gjëra që mund të bëjmë për të për-
paruar e për të pasur begati në këtë jetë. Së 
pari, të jemi besnikë e të durojmë deri në 
fund. Së dyti, të studiojmë e të mësojmë.

Kam mësuar gjatë gjithë jetës sime se arsi-
mimi është mjeti kyç tokësor që kemi për t’i 
arritur synimet e jetës sonë.

Shkova në mision me shumë pak njohuri 
për ungjillin, por me një dëshirë të madhe 
për të bërë gjërat e drejta dhe për të mësuar.

Nuk isha në klasa, por besoj se misioni im 
ishte koha me mësimet më të mëdha në 
jetën time.

Unë gjej mundësi për të mësuar kudo që 
jam: Në shtëpinë time, në punë, në kishë, 
në universitet, ose madje edhe në autobus. 
Jam gjithnjë duke u përpjekur të mësoj.

Tempulli është vendi më i rëndësishëm në 
jetën time dhe shkolla më e mirë në tokë.

TREGIMTARI: Imelda është një e kthyer 
në besim në Kishë nga Afrika e Jugut që e 
realizoi ëndrrën e saj nëpërmjet huamarrjes 
nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor. Ajo 
dha dëshminë e saj:

IMELDA: Të qenit një studente e dalluar 
nuk është diçka që ia detyroj vetes sime; 
ia detyroj Kishës! E dija se bashkimi me 
Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të 
Ditëve të Mëvonshme do të më ndihmonte 
të fitoja shpirtshmëri më të madhe, por nuk 
e përfytyroja kurrë se do të më hapte dyert 
nga ana akademike. . . .

Mësimi i ungjillit ishte vërtet një zile zgjimi 
për mua. Më bëri të kuptoja se kisha në 
ngarkim vetë fatin tim. . . . Pavarësisht nga 
rrethanat e tanishme dhe ajo që mund të 
ndiejmë, nuk kam dyshim se Ati im Qiellor 
ka plane të mira për ne.

“Ne kemi një përgje-
gjësi dhe një sfidë për 
të zënë vendet tona 
në botën e biznesit, 
shkencës, qeverisë, 
mjekësisë, arsimit dhe 
çdo profesioni tjetër 
me vlerë e dobiprurës. 
Ne kemi një detyrim 
për t’i stërvitur duart 
dhe mendjet tona që 
të shquhen në punën 
e botës për bekimin e 
gjithë njerëzimit.”
GORDON B. HINCKLEY, “A 
City upon a Hill”, Ensign, 
korrik 1990, f. 5
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QËNDRONI TË PËRQENDRUAR, MERRNI ORDINANCAT
 Përsiatni: Çfarë na pengon të bëjmë gjërat që kanë më shumë rëndësi?

 Shikoni: “Doing What Matters Most” [“Bërja e Asaj që Ka më Shumë Rëndë-
si”] (Nuk keni material filmik? Lexoni faqen vijuese.)

 Diskutoni: Cilat janë disa gjëra të parëndësishme që bëjnë njerëzit, të cilat 
e çojnë dëm kohën e tyre? Zoti e urdhëroi Jozef Smithin që të 
ndërtonte tempuj edhe kur anëtarët e Kishës qenë shumë të var-
fër. Përse?

 Lexoni: Doktrina e Besëlidhje 84:20; 136:4; 1 Nefi 18:2–3 (në të djathtë)

 Lexoni: “Ligji i Administrimit të Dheut” (në faqen tjetër)

 Diskutoni: Çfarë i zbuloi Zoti Plakut Uitso në tempull? Çfarë i zbuloi Zoti Nefit 
në mal?
Ndërsa kërkojmë mbështetje te vetja, pse është kaq e rëndësish-
me të jemi të denjë për në tempull?
Me një shok, lexojeni shkrimin e shenjtë më poshtë. Çfarë do të 
thotë për ju që nëpërmjet adhurimit në tempull ne përgatitemi 
për të marrë çdo gjë të nevojshme në jetën tonë? Flisni rreth asaj 
që kjo do të thotë për jetën tuaj dhe për synimin tuaj të mbësh-
tetjes te vetja.

 Zotohuni: Zotohuni që t’i bëni veprimet vijuese gjatë javës. Shenjojini kutitë 
përzgjedhëse kur ta përfundoni çdo detyrë:

□ Ushtrojeni të qenit i/e denjë për në tempull çdo ditë.
□ Jepjani mësim familjes suaj këtë parim. Mësojuni se si 

frekuentimi i tempullit do t’i ndihmojë ata t’ia dalin 
mbanë shpirtërisht e materialisht, dhe diskutoni me ta 
për atë që duhet të bëni për të marrë fuqinë e Zotit që 
gjendet në ordinancat e tempullit.

□ Vazhdoni t’i ushtroni parimet e mëparshme të themelit.

“Dhe bëj, Atë i Shenjtë, që gjithë [ata] që do të adhurojnë në 
këtë shtëpi, të mund . . . të përgatiten për të fituar çdo gjë të 
nevojshme.”

Doktrina e Besëlidhje 109:14–15

“Si rrjedhim, në ordi-
nancat e saj, fuqia 
e perëndishmërisë 
manifestohet.”
DOKTRINA E 
BESËLIDHJE 84:20

“Dhe kjo do të jetë be-
sëlidhja jonë – që ne 
do të ecim në të gjitha 
ordinancat e Zotit.”
DOKTRINA E 
BESËLIDHJE 136:4

“Unë e ndërtova [ani-
jen] sipas mënyrës që 
Zoti më tregoi; prandaj 
ajo nuk ishte sipas më-
nyrës së njerëzve. Dhe 
unë, Nefi, shkova në 
mal shpesh dhe iu luta 
Zotit shpesh; prandaj 
Zoti më tregoi gjëra të 
mëdha.”
1 NEFI 18:2–3

QËNDRONI TË PËRQENDRUAR, 
MERRNI ORDINANCAT12
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BËRJA E ASAJ QË KA MË SHUMË RËNDËSI
Nëse nuk jeni në gjendje ta shikoni materialin filmik, lexojeni këtë skenar.

TREGIMTARI: Një avion u rrëzua në Flo-
rida në një natë të errët në dhjetor. U vranë 
mbi 100 njerëz. Ai ishte 32 kilometra larg 
zonës së sigurisë.

PRESIDENTI UHTDORF: Pas aksidentit, 
hetuesit u përpoqën të përcaktonin shkakun. 
Rrota e përparme në fakt ishte shtrirë siç 
duhej. Aeroplani ishte në kushte mekanike 
të përkryera. Çdo gjë funksiononte siç duhej 
– gjithçka përveç një gjëje: një llambe të vet-

me drite e djegur. Llamba e vogël – me vlerë 
rreth 20 cent – nisi zinxhirin e ngjarjeve që 
së fundi çoi në vdekjen tragjike të më tepër 
se 100 vetëve.

Sigurisht, llamba e dritës që nuk ndizej, 
nuk e shkaktoi aksidentin; ai ndodhi sepse 
ekuipazhi u përqendrua te diçka që dukej se 
kishte rëndësi në atë çast, duke harruar atë 
që kishte rëndësinë më të madhe.

Prirja për t’u përqendruar te gjërat e parën-
dësishme në kurriz të atyre të thellave u 
ndodh jo vetëm pilotëve por gjithkujt. Të 
gjithë jemi në rrezik. . . . A jepen mendimet 
dhe zemrat tuaja pas atyre gjërave jetë-
shkurtra, fluturake që kanë rëndësi vetëm 
për çastin, apo pas gjërave që kanë më 
shumë rëndësi?

(Diter F. Uhtdorf, “Jemi Duke Bërë një Punë 
të Madhe dhe nuk Mund të Zbresim”, Ensi-
gn ose Liahona, maj 2009, f. 59–60)

LIGJI I ADMINISTRIMIT TË DHEUT
PLAKU UITSO: Për disa vjet, me trupën 
organizative të punëtorëve të mi, me 
ndihmë financiare nga qeveria, kishim 
mbledhur mijëra artikuj të dhënash që i 
përkisnin përzierjes së dheut; por nuk mund 
të formuloja ndonjë parim të përgjithshëm 
që vlente për të gjitha të dhënat. Në fund 
hoqa dorë.

Gruaja ime dhe unë shkuam në tempull atë 
ditë për ta harruar dështimin. Në dhomën 

e tretë të dhurimit [indaumentit], nga e pa-
dukshmja, erdhi zgjidhja e cila që atëherë 
ka kaluar në shtyp. . . .

Kjo është dhurata që u vjen atyre që hyjnë 
në tempull siç duhet, sepse është një vend 
ku mund të priten zbulesa. Unë ju jap dësh-
minë time vetjake se është kështu.

(Në Alan K. Parrish, Modern Temple 
Worship, f. 156–157)

“Zoti do të na bekojë 
ndërsa marrim pjesë 
në punën e ordinan-
cave të shenjta të 
tempujve. Bekimet e 
atjeshme nuk do të 
kufizohen te shërbimi 
ynë në tempull. Ne 
do të bekohemi në të 
gjitha punët tona. Ne 
do të kemi të drejtën 
e ndikimit të Zotit në 
interesin tonë edhe në 
çështjet tona shpirtë-
rore ashtu edhe në ato 
materiale.”
BOYD K. PACKER, The 
Holy Temple (1980), f. 182
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SHKONI PËRPARA DHE SHËRBENI
 Përsiatni: Bazuar te shkrimet e shenjta dhe citimi në të djathtë, si na shpëton 

në të vërtetë humbja e vetvetes në shërbimin e të tjerëve?

 Lexoni: Tani që e keni përfunduar programin Themeli Im, ne ju ftojmë ta 
merrni sërish parasysh këshillën te parimi 7. Presidenti Uhtdorf 
tha:

 Diskutoni: Si mund t’jua hapë “pragjet e qiellit” në jetën tuaj shërbimi ndaj të 
tjerëve?

 Ushtrohuni: Krijoni një plan me grupin ose familjen tuaj për të bërë një nga sa 
vijon:
 1. Kryeni një projekt shërbimi në komunitetin tuaj. Mund t’u 

shërbeni të sëmurëve në një spital, të çoni ushqim në një 
jetimore ose të zgjidhni një veprimtari tjetër.

 2. Vizitojeni qendrën më të afërt të 
Kishës për historinë familjare me fa-
miljen tuaj. Përgatiteni historinë tuaj 
familjare duke përdorur broshurën 
Familja Ime: Histori që na Bashkojnë. 
Pastaj shkoni në tempull dhe kryejini 
ordinancat e shenjta për pjesëtarët e 
familjes që kanë vdekur.

 3. Bëni punë vullnetare në një qendër 
për mbështetjen te vetja ose shërbeni 
si ndërmjetës grupi. Këshillojeni më 
vete dikë që është drejt shtegut për te 
mbështetja te vetja.

“Veprimet vetëmohuese të shërbimit dhe përkushtimit kullojnë 
shpirtrat tanë, i heqin luspat nga sytë tanë shpirtërorë dhe hapin 
pragjet e qiellit. Duke u bërë përgjigjja për lutjen e një tjetri, ne 
shpesh gjejmë përgjigjen për lutjen tonë.”

Diter F. Uhtdorf, “Duke Pritur në Rrugën për Damask”, Ensign ose Liaho-
na, maj 2011, f. 76

VEPRIMTARIA E FUNDIT

“Sepse ai që do të dojë 
ta shpëtojë jetën e vet, 
do ta humbasë; por 
ai që do ta humbasë 
jetën e vet për hirin 
tim, do ta gjejë atë.”
MATEU 16:25

“Kur jeni në shërbi-
min e bashkëqenieve 
tuaja, ju jeni vetëm në 
shërbimin e Perëndisë 
tuaj.”
MOSIA 2:17

“Qëllimi i mbështetjes 
materiale dhe shpir-
tërore te vetja është 
që ta sigurojmë veten 
shpirtërisht dhe ma-
terialisht, në mënyrë 
që t’i ndihmojmë dhe 
të tjerët që janë në 
nevojë.”
ROBERT D. HEJLS, “Të 
Vijmë në Vete: 
Sakramenti, Tempulli dhe 
Sakrifica e Shërbimit”, 
Ensign ose Liahona, 
maj 2012, f. 36

 Familja Ime
  Histori që na Bashkojnë 

“Ne e nxisim veçanërisht rininë dhe të rinjtë 
në moshë madhore beqarë që të përdorin 

për punën në tempull emrat e vetë familjes 
së tyre ose emrat e paraardhësve të anëta-
rëve të lagjes dhe kunjit të tyre. Udhëheqë-
sit e priftërisë duhet të sigurojnë që të rinjtë 

dhe familjet e tyre të mësojnë doktrinën 
e kthimit të zemrave te etërit e tyre dhe 

bekimet e pjesëmarrjes në tempull.”
Letër e Presidencës së Parë, 8 tetor 2012 
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Shkoni Përpara dhe Shërbeni
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LETËR PËRFUNDIMI

Unë,  , kam marrë pjesë në një grup për 
mbështetjen te vetja të siguruar nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve 
të Mëvonshme dhe i kam përmbushur kërkesat e nevojshme për përfundim 
sikurse vijojnë:

Mora pjesë në së paku 10 mbledhje nga 12 të tilla.

I ushtrova të 12- ta parimet dhe ia dhashë mësim ato familjes sime.

E përfundova veprimtarinë e fundit.

Kam ushtruar dhe ndërtuar një themel aftësish, parimesh dhe zakonesh për 
mbështetjen te vetja. Do të vazhdoj t’i përdor këto gjatë gjithë jetës sime.

Emri i pjesëmarrësit  Nënshkrimi i pjesëmarrësit  Data 

Unë vërtetoj se ky pjesëmarrës i ka plotësuar kërkesat e renditura më lart.

Emri i ndërmjetësit të grupit  Nënshkrimi i ndërmjetësit të grupit  Data 

Shënim: Mund të lëshohet një certifikatë në një datë të mëvonshme nga komiteti i 
mbështetjes te vetja i kunjit ose distriktit.

“Prandaj, çfarë lloj njerëzish duhet të jeni?  
Në të vërtetë, unë ju them juve, madje siç  
jam unë.”
3 NEFI 27:27

A DO TA VAZHDONI SHTEGUN TUAJ 
DREJT MBËSHTETJES TE VETJA?



VEPRONI
 përditë me 

përgjegjshmëri
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