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Jo shumë kohë më parë, bashkëshortja ime, Herieta, 
dhe unë ishim në një aeroport duke parë aeroplanë 
të mahnitshëm tek uleshin. Ishte një ditë me erë dhe 

shkulmet e egra të erës e fshikullonin avionin që po afro-
hej, duke bërë që secili avion të mënjanohej e të dridhej 
gjatë afrimit.

Teksa e vëzhgonim këtë përleshje midis natyrës dhe 
makinerisë, mendja ime u kthye prapa te vetë stërvitja ime 
e fluturimit dhe parimet që mësova atje – e që më vonë 
ua mësova pilotëve të tjerë gjatë stërvitjeve.

“Mos luftoni për ta komanduar avionin gjatë turbulli-
rave”, e kisha zakon t’u thoja. “Rrini të qetë; mos u bëni 
gjaknxehtë. Mbajini sytë të përqendruar te vija qendrore 
e pistës. Nëse shmangeni nga shtegu juaj i dëshiruar i 
afrimit, bëni manovrime të atypëratyshme por me masë. 
Mirëbesojini potencialit të aeroplanit tuaj. Vazhdojeni  
fluturimin derisa të dilni nga turbullirat.”

Pilotët me përvojë e kuptojnë se ata nuk mund t’i 
kontrollojnë gjithnjë gjërat që ndodhin përreth tyre. Ata 
nuk munden thjesht t’i bëjnë turbullirat të pushojnë. Ata 
nuk mund ta bëjnë shiun apo dëborën të zhduket. Ata 
nuk mund të shkaktojnë ndalimin e erës apo t’ia ndry-
shojnë drejtimin.

Por ata e kuptojnë gjithashtu se është një gabim që t’u 
druhesh turbullirave apo erërave të forta – dhe veçanë-
risht të mbetesh në vend prej tyre. Mënyra për t’u ulur në 
mënyrë të sigurt kur kushtet janë jo dhe aq ideale, është 

të qëndrosh në trajektoren e duhur dhe të kalosh nëpër 
udhë sa më përsosurisht të jetë e mundur.

Teksa e shikoja një aeroplan pas tjetrit të bënte afrimin 
e tij përfundimtar dhe kujtoja parimet që mësova nga vitet 
e mia si pilot, pyeta veten a kishte ndonjë mësim në këtë 
gjë për jetën tonë të përditshme.

Ne nuk mundemi gjithnjë t’i kontrollojmë stuhitë që jeta 
vë në shtegun tonë. Ndonjëherë gjërat thjesht nuk shkoj-
në sipas mënyrës që duam. Mund të ndihemi të tronditur 
e të tundur nga turbullirat e zhgënjimit, dyshimit, frikës, 
trishtimit apo stresit.

Gjatë atyre kohëve, është e lehtë të mbërthehemi nga 
çdo gjë që po shkon keq, dhe t’i bëjmë telashet tona qen-
drën e mendimeve tona. Tundimi është të përqendrohemi 
te sprovat me të cilat përballemi, në vend që të përqendro-
hemi te Shpëtimtari dhe te dëshmia jonë për të vërtetën.

Por ajo nuk është mënyra më e mirë për të lundruar 
përmes sfidave tona në jetë.

Ashtu si një pilot me përvojë e mban pikën e përqend-
rimit të tij jo te stuhia, por në qendër të pistës dhe te pika 
e saktë e takimit me tokën, kështu duhet ta mbajmë edhe 
ne pikën e përqendrimit tonë te qendra e besimit tonë – 
Shpëtimtari ynë, ungjilli i Tij dhe plani i Atit tonë Qiellor – 
dhe te synimi ynë përfundimtar – që të kthehemi të sigurt 
te vendmbërritja jonë qiellore. Ne duhet t’i mirëbesojmë 
Perëndisë dhe ta bëjmë qëndrimin në shtegun e duhur të 
dishepullimit pikën e përqendrimit të përpjekjeve tona. 

M E S A Z H I  I  P R E S I D E N C Ë S  S Ë  P A R Ë ,  S H K U R T  2 0 1 6

Të Ulemi pa Rrezik 
Gjatë Turbullirave

Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Këshilltar i Dytë në Presidencën e Parë



2

Ne duhet t’i mbajmë sytë, zemrën dhe mendjen tonë të 
përqendruar tek të jetuarit sipas mënyrës që e dimë se 
duhet të jetojmë.

Të treguarit e besimit dhe mirëbesimit tonë tek Ati 
Qiellor duke i mbajtur me gëzim urdhërimet e Tij do të na 
sjellë lumturi e lavdi. Dhe nëse qëndrojmë në shteg, ne do 
të dalim jashtë çdo turbullire – pavarësisht nga sa e fortë 
ajo mund të duket – e të kthehemi pa rrezik në shtëpinë 
tonë qiellore.

Qoftë nëse qiejt përreth nesh janë të kthjellët apo të 
mbushur me re kërcënuese, si dishepuj të Jezu Krishtit, ne 
kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij, 
duke e ditur se, nëse e bëjmë këtë, të gjitha gjërat e tjera që 
na nevojiten, do të na shtohen në fund (shih Mateu 6:33).

Çfarë mësimi i rëndësishëm për jetën!
Sa më shumë na pushtohet mendja nga vështirësitë 

tona, mundimet tona, dyshimet tona dhe druajtjet tona, 
aq më të vështira mund të bëhen gjërat. Por sa më shu-
më përqendrohemi te vendmbërritja jonë përfundimtare 
në qiell dhe te gëzimet që e ndjekin shtegun e dishepu-
llit – duke e dashur Perëndinë, duke i shërbyer të afërmit 
tonë – aq më tepër gjasë ka që ne të lundrojmë me sukses 
përmes kohëve të telasheve dhe turbullirave.

Miq të dashur, pavarësisht sa ashpërsisht gulçojnë 
përreth nesh erërat e ekzistencës sonë në vdekshmëri, un-
gjilli i Jezu Krishtit do të ofrojë gjithnjë shtegun më të mirë 
drejt një uljeje të sigurt në mbretërinë e Atit tonë Qiellor.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Presidenti Uhtdorf na këshillon “t’i mirëbesojmë 
Perëndisë dhe ta bëjmë qëndrimin në shtegun e duhur 
të dishepullimit pikën e përqendrimit të përpjekjeve 
tona”. Merreni parasysh t’i pyetni ata të cilëve u jepni 
mësim, mbi mënyrën se si kanë mbetur të përqendruar 
“te vendmbërritja [e tyre] përfundimtare në qiell dhe 
te gëzimet që e ndjekin shtegun e dishepullit” në kohët 
kur janë përballur me sprova. Mund t’i ftoni ata të 

mendojnë për mënyrat në të cilat mund të përqendro-
hen te dëshmia e tyre dhe te Krishti në çaste të vështira 
e të vendosin me lutje se si ta vënë në zbatim një ose 
më shumë prej atyre ideve në jetën e tyre.

RINIA
Nje Themel për Dëshminë Time
Nga Xhenifer Uiver

Kur isha 16 vjeçe, një shoqe u shfaq në shtëpinë tonë 
me misionarët. Brenda një muaji nga diskutimi i 

parë, të gjitha pyetjet e mia morën përgjigje me qartësi. 
E ndjeva Frymën e Shenjtë të dëshmonte mbi vërtetësi-
në e mesazheve rreth Rivendosjes. Ishte e pangjashme 
me çfarëdo gjëje që kisha ndier ndonjëherë, dhe e dija 
se e gjitha ishte e vërtetë.

Megjithatë, përjetova më tepër mospranim e kundër-
shtim se kurrë më parë. Ndihesha e vetmuar, e lodhur 
dhe e pështjelluar. Nëse po bëja gjënë e duhur, pse po 
hasja kaq shumë kundërshti? Nuk mund ta kuptoja se 
si sprovat e mia ishin për të mirën time. Misionarët më 
mësuan të agjëroj e të lutem, edhe në mes të një dite 
në shkollë. Kur gjërat bëheshin të padurueshme unë e 
zbrazja zemrën time [në lutje] dhe e ndieja menjëherë 
ngushëllimin e Shpirtit.

Java e pagëzimit tim ishte plot sprova. Shefi im më 
kërcënoi se do të më pushonte nëse nuk e lija pagëzi-
min tim që të zëvendësoja dikë në punë, përfundova në 
spital me gurë në veshka dhe prindërit e mi më kërkuan 
të largohesha nga shtëpia. Me kaq shumë gjëra jashtë 
kontrollit tim, e vetmja gjë që mund të bëja, ishte t’i 
drejtohesha Zotit.

Çdonjëra prej atyre sprovave u kthye me tërë mend 
në dobinë time. Ato më ndihmuan të mësoj rreth dok-
trinave të ungjillit, i cili më siguroi një themel për dësh-
minë time.
Autorja jeton në Ajdaho, SHBA.
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Profetët, apostujt dhe udhëhe-
qësit vazhdojnë “solemnisht [të] 

shpalli[n] se martesa midis një burri 
dhe një gruaje shugurohet nga Pe-
rëndia dhe se familja është thelbë-
sore në planin e Krijuesit” 1.

 Plaku D. Tod Kristoferson, i 
Kuorumit të Dymbëdhjetë Apos-
tujve, tha: “Një familje, e ngritur 
mbi martesën e një burri dhe të 
një gruaje, siguron vendosjen më 
të mirë që plani i Perëndisë të jetë 
plot gjallëri. . . .

. . . As ne, as ndonjë tjetër njeri 
i vdekshëm nuk mund ta ndryshojë 
këtë rend hyjnor të martesës.” 2

Boni L. Oskarson, presidentja 
e përgjithshme e Të Rejave, tha: 
“Çdonjëra, pavarësisht nga rrethana 
e saj martesore apo numri i fëmijëve, 
mund të jetë mbrojtëse e planit të 
Zotit të përshkruar në proklamatën 
mbi familjen. Nëse është plani i Zo-
tit, ai duhet të jetë edhe plani ynë!” 3

Plaku Kristoferson vazhdoi: 
“Disave prej jush ju është mohuar 
bekimi i martesës për arsye që për-
fshijnë një mungesë të kandidatëve 
të suksesshëm, tërheqje fizike ndaj 
së njëjtës gjini, paaftësi fizike apo 

Martesa është  
Shuguruar nga Perëndia

mendore ose thjesht një frikë ndaj 
dështimit. . . . Ose ju mund të jeni 
martuar, por ajo martesë mbaroi. . . . 
Disa prej jush që janë të martuar, 
nuk mund të lindin fëmijë. . . .

Edhe pse kështu, . . . çdo njeri 
mund të japë ndihmesë në shpalos-
jen e planit hyjnor në secilin brez.” 4

Shkrime të Shenjta Shtesë
Zanafilla 2:18–24; 1 Korintasve 11:11; 
Doktrina e Besëlidhje 49:15–17

Ngjarje Aktuale
Vëllai Leri M. Gibson, ish- 

këshilltar i parë në presidencën e 
përgjithshme të Të Rinjve, kujtoi kur 
Shirli, tani bashkëshortja e tij, tha:

“‘Të dua sepse e di që e do Zotin 
më shumë nga sa më do mua.’ . . .

Ajo përgjigje më goditi në 
zemër. . . .

. . . [Dhe] unë doja që ajo ta ndi-
ente gjithmonë se e doja Zotin mbi 
gjithçka tjetër.” 5

Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuoru-
mit të Dymbëdhjetë Apostujve, dha 
mësim: “Zoti Jezu Krisht është pika 
qendrore në një marrëdhënie mar-
tesore në besëlidhje. . . . [Përfytyroni 

se] Shpëtimtari është vendosur 
te kulmi i [një] trekëndëshi, me 
një grua në bazën e një këndi 
dhe një burrë në bazën e këndit 
tjetër. Tani merreni parasysh atë 
që ndodh në marrëdhënien midis 
burrit dhe gruas kur ata individu-
alisht dhe në mënyrë të qënd-
rueshme ‘[vijnë] te Krishti’ dhe 
përpiqen të ‘përsos[en] në të’ (Mo-
roni 10:32). Për shkak të Shëlbu-
esit dhe nëpërmjet Tij, burri dhe 
gruaja vijnë më afër së bashku.” 6

SHËNIME
 1. “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”, 

Liahona, nëntor 2010, f. 129.
 2. D. Tod Kristoferson, “Përse Martesa, 

Përse Familja”, Liahona, maj 2015, f. 52.
 3. Boni L. Oskarson, “Mbrojtëse të Proklama-

tës së Familjes”, Liahona, maj 2015, f. 15.
 4. D. Tod Kristoferson, “Përse Martesa, 

Përse Familja”, f. 52.
 5. Larry M. Gibson, “Fulfilling Our Eternal 

Destiny”, Ensign, shkurt 2015, f. 21–22.
 6. David A. Bednar, “Marriage Is Essential 

to His Eternal Plan”, Liahona, qershor 
2006, f. 54.

© 2016 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, February 2016. Albanian. 12862 101

Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të tregoni. Si do ta shtojë 
besimin tuaj në Perëndi dhe si do t’i bekojë ato për cilat kujdeseni nëpërmjet vizitave 
mësimore, të kuptuarit e dokumentit “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”?  
Për më tepër informacion, shkoni te reliefsociety.lds.org.

Merreni Parasysh Këtë
Si po mundohem unë 
individualisht dhe në mënyrë të 
patundur që të “[vij] te Krishti”?

Besim, Familje, Ndihmë


