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Kam pasur privilegjin e ndjekjes së kremtimeve 
të shumta kulturore të mbajtura në ndërthurje 
me përkushtimet e tempullit. Më kanë pëlqyer 

fort të gjitha, përfshirë më të fundit që ndoqa në Feniks, 
Arizona të SHBA- së, nëntorin e shkuar.

Të rinjtë shenjtorë të ditëve të mëvonshme që marrin 
pjesë në kremtime kulturore, krijojnë programe të mahnit-
shme e të paharrueshme. Vitin e kaluar në Feniks, pikë-
risht përpara kremtimit, u thashë pjesëmarrësve: “Ju jeni 
fëmijë të dritës”.

Do të doja që të gjithë të rinjtë e Kishës ta dinin që janë 
fëmijë të dritës. Si të tillë, ata kanë një përgjegjësi për të 
qenë “si pishtarë në botë” (Filipianëve 2:15). Ata kanë një 
detyrë për t’i ndarë të vërtetat e ungjillit. Ata kanë një thirr-
je për të qëndruar si një fanar tempulli, duke e pasqyruar 
dritën e ungjillit në një botë gjithnjë e më të errët. Ata janë 
ngarkuar për ta mbajtur dritën e tyre të flakëruar e duke 
u djegur ndritshëm.

Në mënyrë që ne të jemi “shembull për besimtarët” 
(1 Timoteut 4:12), ne vetë duhet të besojmë. Duhet të zhvi-
llojmë besimin e nevojshëm për të mbijetuar shpirtërisht 
dhe për të lëshuar dritë për të tjerët. Ne duhet ta ushqejmë 
dëshminë tonë derisa të bëhet një spirancë në jetën tonë.

Mes mënyrave më të efektshme për ta fituar dhe 
mbajtur besimin që na nevojitet sot, është t’i lexojmë 
e studiojmë shkrimet e shenjta dhe të lutemi në mënyrë 
të vazhdueshme e të qëndrueshme. Të rinjve të Kishës, 

u them, nëse nuk keni bërë kështu, zhvillojeni tani një za-
kon të studimit të përditshëm të shkrimeve të shenjta e të 
lutjes. Pa këto dy praktika thelbësore, ndikimet e jashtme 
dhe realitetet ndonjëherë të ashpra të jetës mund ta zbehin 
ose madje zhdukin dritën tuaj.

Vitet e adoleshencës nuk janë të lehta. Ato janë vitet më 
të rëndësishme kur Satani do t’ju tundojë dhe do të bëjë të 
pamundurën që t’ju tërheqë nga shtegu i cili do t’ju kthejë 
sërish në shtëpinë tuaj qiellore. Por kur lexoni e luteni 
dhe kur shërbeni e bindeni, do të arrini ta njihni më mirë 
“drit[ën] që shkëlqen në errësirë” (DeB 6:21), Shembullin 
tonë dhe forcën tonë – madje Zotin Jezu Krisht. Ai është 
Drita që duhet të mbajmë lart për ta davaritur errësirën 
e grumbulluar (shih 3 Nefi 18:24).

Me një dëshmi të fortë për Shpëtimtarin dhe ungjillin 
e Tij të rivendosur, ju keni mundësi të pakufizuara për të 
shkëlqyer. Ato ju rrethojnë çdo ditë, në çfarëdo rrethanash 
ta gjeni veten. Kur e ndiqni shembullin e Shpëtimtarit, e 
juaja do të jetë mundësia për të qenë një dritë, si të thuash, 
në jetën e atyre përreth jush – qofshin ata pjesëtarë të vetë 
familjes suaj, shokë klase, kolegë pune, thjesht të njohur 
apo krejtësisht të panjohur.

Kur jeni një dritë për botën, njerëzit përreth jush do 
të ndiejnë një shpirt të veçantë që do t’i bëjë ata të duan 
të shoqërohen me ju dhe të ndjekin shembullin tuaj.

Unë iu lutem prindërve dhe udhëheqësve të të rinjve 
tuaj që t’i ndihmojnë ata të qëndrojnë të patundur për 
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të vërtetën dhe drejtësinë. Ndihmojini t’u hapen fort në 
vështrimin e tyre portat e të mësuarit, të kuptuarit dhe të 
shërbimit në mbretërinë e Perëndisë. Ndërtojeni brenda 
tyre forcën për t’iu bërë ballë tundimeve të botës. Jepuni 
atyre gatishmërinë për të ecur në virtyt e besim, për të 
qenë plot lutje dhe për të parë drejt qiellit si spiranca 
e tyre e qëndrueshme.

Të rinjve tanë, iu them, Ati ynë Qiellor ju do. E ndjefshit 
edhe dashurinë që udhëheqësit e Kishës kanë për ju. Paçi 
përherë dëshirë për t’i shërbyer Atit tuaj Qiellor dhe Birit të 
Tij. Dhe ecshi gjithnjë në të vërtetë dhe qëndrofshi si dritë 
mes fëmijëve të Perëndisë.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Merrni parasysh ta diskutoni me ata të cilëve u 
jepni mësim, se çfarë do të thotë të jesh një “fëmijë [i] 
dritës”. Çfarë përgjegjësish përmban ajo? Ju mund të 
diskutoni për kohët kur drita e tyre ka qenë veçanërisht 
e ndritshme dhe për atë që e bëri atë të ndritshme. 
Merrni parasysh t’iu kërkoni atyre të mendojnë për një 
njeri të caktuar, të tillë si një të ri, një koleg pune apo 
një pjesëtar i familjes së tyre, që mund të ketë nevojë 
për dritë. Pastaj ju mund të luteni së bashku rreth një 
mënyre për ta ndarë dritën me atë njeri.

RINIA
Fanar Drite

Presidenti Monson jep mësim se të rinjtë e Kishës 
“kanë një thirrje për të qëndruar si një fanar 

tempulli, duke e pasqyruar dritën e ungjillit në një 
botë gjithnjë e më të errët”. Ai jep disa mënyra se si 
ju mund ta bëni këtë:

Ndajeni ungjillin
Besoni
Zhvillojeni besimin
Jini një dritë për të tjerët
Ushqejeni dëshminë tuaj derisa të bëhet një spirancë 

në jetën tuaj
Lutuni dhe studiojini shkrimet e shenjta
Lutuni në mënyrë të vazhdueshme e të qëndrueshme
Shërbeni
Binduni

Merrni parasysh ta vlerësoni veten nga 1 deri në 5 
në secilën prej këtyre fushave. Për fushat me rezultat 
më të ulët, mund t’i studioni këto tema në shkrimet 
e shenjta ose t’i kërkoni ato në LDS.org. Pasi t’i keni 
studiuar këto tema, mund të mendoni për mënyra se 
si mund t’i forconi këto fusha e të vendosni synime për 
të bërë kështu.

FËMIJËT
Le të Shkëlqejë Drita juaj

Si fëmijë i Perëndisë, ju jeni një fëmijë i dritës. 
Ju mund të fitoni më shumë dritë duke e ndjekur 

Shpëtimtarin tonë, Jezu Krishtin. Jezu Krishti dhe Ati 
Qiellor ju duan e dëshirojnë që të shkëlqeni për të 
tjerët e t’i udhëhiqni ata për te Krishti. Ju mund të 
shkëlqeni thjesht duke qenë vetja kur i zbatoni urdhëri-
met, si lutja dhe leximi i shkrimeve të shenjta. Vizatoni 
disa yje në një fletë letre dhe emërtojini ato me ide 
se si mund të shkëlqeni për të tjerët si një shembull i 
Jezu Krishtit (për shembull, “duke shkuar në kishë” 
ose “duke e ndihmuar familjen time”).
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Kjo është pjesë e një serie të Mesazheve të 
Vizitave Mësimore që paraqesin tiparet 
hyjnore të Shpëtimtarit.

Jezusi tha: “Më i madhi ndër ju 
le të jetë si më i vogli dhe ai që 

drejton si ai që shërben. Në fakt 
kush është më i madh: ai që është 
në tryezë apo ai që shërben? Vallë, 
a s’është ai që rri në tryezë? E pra, 
unë jam midis jush porsi ai që 
shërben” (Lluka 22:26–27).

“Shpëtimtari është shembulli ynë 
suprem i fuqisë së përulësisë dhe 
nënshtrimit. Në fund të fundit, qe 
nënshtrimi i vullnetit të Tij ndaj Atit 
që solli ngjarjen më të madhërishme 
dhe madje më të fuqishmen në të gji-
thë historinë. Ndoshta disa nga fjalët 
më të shenjta në të gjithë shkrimin 
e shenjtë janë thjesht: ‘Mos u bëftë 
vullneti im, por yti’ (Lluka 22:42).” 1

Si dishepuj të Jezu Krishtit, ne 
përherë synojmë të jemi si Ai. 
“Bindja është jetike që të bëhemi 
më shumë si Krishti”, tha Plaku 
Ulises Soaresh, i Të Shtatëdhjetëve. 
“Pa të ne nuk do të jemi në gjendje 
të zhvillojmë virtyte të tjera të rën-
dësishme. Të jesh i bindur nuk do 
të thotë dobësi, por do të thotë të 
sillesh me mirësi dhe ëmbëlsi, duke 

Tiparet Hyjnore të Jezu Krishtit: 
I Bindur dhe i Përulur

treguar forcë, qartësi, vetëvlerësim 
të shëndetshëm dhe vetëkontroll.” 2 
Ndërsa punojmë për ta zhvilluar 
këtë tipar, ne do të zbulojmë se 
“nënshtrimi i vullnetit tonë ndaj 
Atit me përulësi na sjell fuqizimin 
e Perëndisë – fuqinë e përulësisë. 
Ajo është fuqia për të përballuar 
fatkeqësitë e jetës, fuqia e paqes, 
fuqia e shpresës, fuqia e një zemre 
që rreh me dashuri dhe dëshmi 
për Shpëtimtarin Jezu Krisht, madje 
fuqia e shëlbimit.” 3

Shkrime të Shenjta Shtesë
Mateu 26:39; Gjoni 5:30; Mosia 3:19; 
Helamani 3:35

Nga Shkrimet e Shenjta
Një prej çasteve më të ëmbla 

e më të fuqishme të shërbesës së 
Krishtit ishte kur Ai u lau këm-
bët dishepujve të Tij. “U ngrit nga 
darka dhe hoqi rrobat e tij, mori një 
peshqir dhe u ngjesh. Mbasi hodhi 
ujë në një legen, filloi të lante këm-
bët e dishepujve dhe t’ua fshijnte 
me peshqirin, me të cilin ishte ngje-
shur” (Gjoni 13:4–5).

Teksa Shpëtimtari e paraqiti këtë 
ordinancë, dishepujt mund të jenë 

tronditur që Zoti dhe Mësuesi 
i tyre u gjunjëzua para tyre dhe 
kreu një shërbim kaq zemërbutë. 
Jezusi pastaj i shpjegoi mësimet 
që Ai donte që ata dhe ne të 
gjithë të mësonim:

“Në qoftë se unë, Zoti dhe 
Mësuesi, ju kam larë këmbët, 
edhe ju duhet t’i lani këmbët 
njëri- tjetrit.

Unë, në fakt, ju kam dhënë 
shëmbullin që ashtu siç kam 
bërë unë, bëni edhe ju” (Gjoni 
13:14–15).
SHËNIME
1. Richard C. Edgley, “The Empowerment 

of Humility”, Liahona, nëntor 2003, f. 99.
2. Ulises Soaresh, “Jini të Bindur dhe të 

Përvuajtur në Zemër”, Liahona, nëntor 
2013, f. 9.

3. Richard C. Edgley, “The Empowerment 
of Humility”, f. 99.

© 2015 nga Intellectual Reserve, Inc. I rezervohen të gjitha të drejtat. Shtypur në Gjermani. Miratuar për anglisht: 6/15. Miratuar për përkthim: 6/15.  
Përkthim i Visiting Teaching Message, August 2015. Albanian. 12588 101

Merreni Parasysh Këtë

Si mund të na ndihmojë pasja 
e përulësisë që të duam sikurse 
deshi Shpëtimtari?

Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Në ç’mënyrë të 
kuptuarit e jetës dhe roleve të Shpëtimtarit do ta rritë besimin tuaj tek Ai dhe do t’i bekojë 
ato për të cilat kujdeseni nëpërmjet vizitës mësimore? Për më tepër informacion, shkoni 
te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë


