
1

A keni hapur ndonjëherë një kuti pjesësh, keni 
nxjerrë udhëzimet e montimit dhe keni menduar: 
“Kjo nuk ka kuptim fare”?

Ndonjëherë, pavarësisht nga qëllimet tona më të 
mira dhe vetëbesimi i brendshëm, ne nxjerrim një pjesë 
dhe pyetim: “Për çfarë është kjo?” ose “Si përshtatet kjo 
[me pjesët e tjera]?”

Acarimi ynë rritet teksa e vështrojmë kutinë dhe vëmë 
re një pohim që na e hedh poshtë mendimin që thotë: 
“Duhet montim – moshat 8 vjeç e lart”. Ngaqë ne ende 
nuk ia kemi idenë, kjo nuk e ngre vetëbesimin tonë 
apo vetëvlerësimin tonë.

Ndonjëherë kemi një përvojë të ngjashme me ungji-
llin. Teksa i vështrojmë disa pjesë të tij, mund të kruajmë 
kokën dhe të vrasim mendjen se për çfarë janë ato pjesë. 
Ose teksa e këqyrim imtësisht një pjesë tjetër, mund ta 
kuptojmë se, edhe pasi jemi përpjekur fort për ta kuptuar 
plotësisht, ne thjesht nuk mund ta zbulojmë arsyen pse 
u përfshi ajo pjesë.

Ati Ynë Qiellor është Këshilltari Ynë
Fatmirësisht, Ati ynë Qiellor na ka dhënë udhëzime 

të mrekullueshme për të krijuar strukturën e jetës sonë 
dhe për t’i bashkuar të gjitha pjesët e më të mirës sonë. 
Ato udhëzime funksionojnë pavarësisht nga mosha apo 
rrethanat tona. Ai na ka dhënë ungjillin dhe Kishën e 
Jezu Krishtit. Ai na ka dhënë planin e shëlbimit, planin 

e shpëtimit, madje planin e lumturisë. Ai nuk na ka lënë 
vetëm me të gjitha pasiguritë apo sfidat e jetës, duke 
thënë: “Ja ku e ke. Paç fat! Gjeje vetë!”

Sikur vetëm të ishim të duruar dhe të vështronim me 
një zemër të përulur dhe një mendje të hapur, do të zbulo-
nim se Perëndia na ka dhënë shumë mjete për t’i kuptuar 
më mirë udhëzimet e Tij gjithëpërfshirëse për lumturinë 
tonë në jetë:

•  Ai na ka dhënë dhuratën e paçmueshme të Frymës 
së Shenjtë, që ka potencialin për të qenë Mësuesi ynë 
vetjak e qiellor ndërsa i studiojmë fjalët e Perëndisë dhe 
orvatemi t’i vënë mendimet dhe veprimet tona në të 
njëjtën linjë me fjalët e Tij.

•  Ai na ka dhënë të drejtë komunikimi me Të 24 orë 
në 7 ditët e javës nëpërmjet lutjeve me besim dhe 
përgjërimeve me qëllim të vërtetë.

•  Na ka dhënë apostuj dhe profetë bashkëkohorë, të cilët 
e nxjerrin në pah fjalën e Perëndisë në kohën tonë dhe 
kanë autoritetin për të lidhur apo vulosur në tokë dhe 
në qiell.

•  Ai ka rivendosur Kishën e Tij – një organizim besimta-
rësh që punojnë së bashku për ta ndihmuar njëri- tjetrin 
teksa e zgjidhin shpëtimin e tyre me frikë, dridhje dhe 
gëzim të pashembullt.1

•  Ai na ka dhënë shkrimet e shenjta – fjalën e Tij të 
shkruar për ne.
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•  Na ka dhënë një mori mjetesh nga teknologjia bash-
këkohore që të na ndihmojnë në udhën tonë drejt 
dishepullimit. Shumë nga këto instrumente të mreku-
llueshme mund të gjenden te LDS.org.

Pse na ka dhënë Ati ynë Qiellor kaq shumë ndihmë? 
Ngaqë Ai na do. Dhe ngaqë, sikur Ai e tha Vetë: “Kjo është 
vepra ime dhe lavdia ime – të bëj të ndodhë pavdekësia 
dhe jeta e përjetshme e njeriut” 2.

Me fjalë të tjera, Ati Qiellor është Perëndia ynë dhe 
Perëndia është një këshilltar për ne.

Ati ynë në Qiell i di nevojat e fëmijëve të Tij më mirë se 
çdokush tjetër. Është puna dhe lavdia e Tij të na ndihmojë 
në çdo hap, duke na dhënë burime të mrekullueshme ma-
teriale e shpirtërore që të na ndihmojnë në shtegun tonë 
për t’u kthyer tek Ai.

Çdo Atë Është një Këshilltar
Në disa pjesë të botës, etërit nderohen nga familjet dhe 

shoqëria në muajin qershor. Është përherë diçka e mirë t’i 
nderojmë e respektojmë prindërit tanë. Etërit bëjnë shumë 
gjëra të mira për familjet e tyre dhe kanë shumë tipare të 
admirueshme. Dy nga rolet më të rëndësishme që kanë 
etërit në jetën e fëmijëve të tyre, janë ato të të qenit një 
shembull i mirë dhe një këshilltar. Etërit bëjnë më tepër 
sesa t’u thonë fëmijëve të tyre se çfarë është e drejtë apo 
e gabuar; ata bëjnë shumë më tepër sesa t’iu japin një 
manual dhe të presin që ata ta zbulojnë jetën vetë.

Etërit i këshillojnë fëmijët e tyre të çmuar dhe ua tregojnë 
me anë të shembullit të tyre të mirë mënyrën se si jetohet 
një jetë me nder. Etërit nuk i lënë fëmijët vetëm, por nguten 
në ndihmë të tyre, duke i ndihmuar të ngrihen në këmbë 
sa herë që pengohen. Dhe nganjëherë, kur u duket e urtë, 
etërit i lejojnë fëmijët e tyre të mundohen, duke e kuptuar 
se kjo mund të jetë mënyra më e mirë që ata të mësojnë.

Ne Jemi të Gjithë Këshilltarë
Ndërkohë që etërit tokësorë e bëjnë këtë për vetë fëmi-

jët e tyre, shpirti i këshillimit është diçka që ne duhet t’ua 
ofrojmë të gjithë fëmijëve të Perëndisë, pavarësisht nga 
mosha, vendndodhja apo rrethana. Mbajeni mend, fëmijët 
e Perëndisë janë vëllezërit e motrat tona; ne jemi të gjithë 
nga e njëjta familje e përjetshme.

Në këtë kuptim, le të jemi të gjithë këshilltarë – të etur 
për t’u afruar e për ta ndihmuar njëri- tjetrin që të bëhemi 

vetja jonë më e mirë. Për shkak se jemi fëmijët e Perëndisë, 
ne e kemi njëmend potencialin për t’u bërë si Ai. Dashuria 
për Perëndinë dhe bashkëqeniet tona, mbajtja e urdhëri-
meve të Perëndisë dhe ndjekja e shembullit të Krishtit janë 
shtegu i drejtë, i ngushtë dhe i hareshëm i kthimit në pra-
ninë e prindërve tanë qiellorë.

Nëse Perëndia i universit interesohet kaq shumë për ne 
sa është një këshilltar për ne, ndoshta edhe ne mund t’u 
afrohemi bashkëqenieve tona, pavarësisht nga ngjyra, raca, 
rrethanat shoqëroro- ekonomike, gjuha apo feja e tyre. Le 
të bëhemi këshilltarë të frymëzuar dhe t’ua bekojmë jetën 
të tjerëve – jo vetëm fëmijëve tanë, por edhe të gjithë fëmi-
jëve të Perëndisë anembanë botës.

SHËNIME
1. Shih Veprat e Apostujve 13:52; Filipianëve 2:12.
2. Moisiu 1:39.

MËSIMDHËNIA NGA KY MESAZH

Mund të dëshironi të filloni duke u kërkuar atyre, të 
cilëve u jepni mësim, që të mendojnë rreth një çasti kur 
Ati Qiellor i këshilloi ata. Pastaj mund t’u kërkoni atyre 
të mendojnë rreth ngjashmërive midis atij çasti dhe 
një çasti kur u ndien të këshilluar nga ati i tyre tokësor. 
Ftojini ata t’i hedhin në letër ngjashmëritë te mënyra 
se si u këshilluan. Mund t’i sfidoni ata që të përpiqen 
ta imitojnë atë gjë që hodhën në letër, në një përpjekje 
për të qenë një shembull më i mirë për të tjerët.

FËMIJËT
Ndihma e Atit Qiellor

Ngaqë Ati Qiellor na do, Ai na ka dhënë shumë 
mjete, ose dhurata, për të na ndihmuar. Më poshtë 

janë disa nga dhuratat që Ai na ka dhënë. Si mund t’i 
përdorni këto dhurata për të bekuar jetën tuaj dhe për 
të bekuar të tjerët?

fuqia e priftërisë
lutja
dashuria për të tjerët
apostujt dhe profetët
shkrimet e shenjta
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Të gjitha ordinancat e domos-
doshme për shpëtim dhe ekzal-

tim, shoqërohen nga besëlidhje me 
Perëndinë. “Të bësh dhe të mbash 
besëlidhjet do të thotë të zgjedhim 
për t’u lidhur me Atin tonë në Qiell 
dhe Jezu Krishtin”, tha Linda K. 
Barton, presidente e përgjithshme 
e Shoqatës së Ndihmës.1

Plaku Nil L. Andersen, i Kuorumit 
të Dymbëdhjetë Apostujve, tha: 
“Zoti tha: ‘Në ordinancat . . . fuqia 
e perëndishmërisë manifestohet’.

Ka disa bekime të veçanta nga 
Perëndia për çdo njeri të denjë 
që është i pagëzuar, merr Frymën 
e Shenjtë dhe merr rregullisht 
sakramentin.” 2

“Kur burrat dhe gratë shkojnë 
në tempull”, tha Plaku M. Rasëll 
Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë 
Apostujve, “ata e marrin indaumen-
tin të dy nga e njëjta fuqi, që është 
fuqia e priftërisë . . .

. . . Të gjithë burrat dhe gratë 
kanë mundësinë e përdorimit të 
kësaj fuqie për ndihmë në jetën 
tonë vetjake. Të gjithë ata që kanë 
bërë besëlidhje të shenjta me Zotin 
dhe që i respektojnë ato besëlidh-
je, kanë të drejtë të marrin zbulesë 

Ordinancat dhe  
Besëlidhjet e Tempullit

personale, të bekohen nga shër-
besa e engjëjve, të bisedojnë me 
Perëndinë, të marrin plotësinë e un-
gjillit dhe, përfundimisht, të bëhen 
përkrah Jezu Krishtit trashëgimtarë 
të gjithçkaje që Ati ynë ka.” 3

Shkrime të Shenjta Shtesë
1 Nefi 14:14; Doktrina e Besëlidhje 
25:13; 97:8; 109:22

Ngjarje Aktuale
Në 2007- ën, katër ditë pas një tër-

meti masiv në Peru, Plaku Markus B. 
Nash, i Të Shtatëdhjetëve, takoi pre-
sidentin e degës Uençeslao Konden 
dhe bashkëshorten e tij, Pamelën. 
“Plaku Nash e pyeti motrën Konde 
se si ishin fëmijët e saj të vegjël. 
Me një buzëqeshje, ajo u përgjigj 
se nëpërmjet mirësisë së Perëndisë 
ata ishin të gjithë të sigurt dhe mirë. 
Ai pyeti për shtëpinë e Kondes.

‘Ajo mori fund’, u përgjigj ajo 
shkurt.

. . . ‘Dhe prapë’, vërejti Plaku 
Nesh, ‘ju jeni e buzëqeshur ndërsa 
bisedojmë’.

‘Po’, tha ajo, ‘unë jam lutur dhe 
jam në paqe. Ne kemi gjithçka që 
na nevojitet. Ne kemi njëri- tjetrin, ne 

kemi fëmijët tanë, ne jemi vulosur 
në tempull, ne kemi këtë Kishë 
të mrekullueshme dhe ne kemi 
Zotin. Ne mund të ndërtojmë 
përsëri me ndihmën e Zotit.’ . . .

‘Çdo të thotë të bësh dhe të 
mbash besëlidhje me Perëndinë 
që na jep ne[ve] fuqinë të buzë-
qeshim në vështirësi, të kthejmë 
fatkeqësinë në triumf . . .?’

Burimi është Perëndia. E drejta 
jonë për atë fuqi është nëpërmjet 
besëlidhjeve me Të.” 4

SHËNIME
1. Linda K. Burton, “Fuqia, Gëzimi dhe 

Dashuria e Mbajtjes së Besëlidhjeve”, 
Liahona, nëntor 2013, f. 111.

2. Nil L. Andersen, “Fuqi në Priftëri”, 
Liahona, nëntor 2013, f. 92.

3. M. Rasëll Ballard, “Burrat dhe Gratë 
në Punën e Zotit”, Liahona, prill 2014, 
f. 48–49.

4. Shih D. Tod Kristoferson, “Forca e Besë-
lidhjeve”, Liahona, maj 2009, f. 19, 20–21.
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Studiojeni këtë material me lutje dhe kërkoni të dini se çfarë të thoni prej tij. Si do ta 
rritë besimin tuaj në Perëndi dhe si do t’i bekojë ato, për të cilat kujdeseni nëpërmjet 
vizitës mësimore, të kuptuarit e dokumentit “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës”? 
Për më tepër informacion, shkoni te reliefsociety.lds.org.

Besim, Familje, Ndihmë

Merreni Parasysh Këtë
Në ç’mënyrë ordinancat dhe 
besëlidhjet e tempullit na 
forcojnë dhe na fuqizojnë?


